Snøskred – ulykke – Langfjordbotn, Alta 01.03.2018
Denne rapporten baserer seg på skriftlige tilbakemeldinger fra ansvarlig lærerne på turen, i tillegg til det aktuelle
skredvarsel for region Vest-Finnmark og informasjon fra regobs observasjon.

1. Generelt
En gruppe på 14 personer fra Alta Folkehøgskole var på en organisert tur i området. 6 av disse var involverte i
snøskredhendelsen. Alle hadde med seg sender/mottaker, søkestang og spade i tillegg til en liten sovepose
eller fjellduk og et lite liggeunderlag.
1 person ble skadet og fløyet til sykehus.

2. Turplanlegging
Skredkortet til NVE var utgangspunkt for turplanleggingen. Skredvarslene på varsom.no ble brukt med fokus og
vekt på aktuelle skredproblemer.
Området var kjent for turleder. Værhistorikken og snødekkeoppbygging var også kjent. I forkant av hendelsen
hadde gruppen observert faretegn i form av skytende sprekker i det som var le side. Det var derfor de i

utgangspunktet valgte «lo-siden» av fjellet.
Lærerens oppsummering av turplanleggingen: «Vi snakket veldig mye om de rådene forholdene som hadde
vært med en faregrad 2 og den mentale omveltningen det ville bli med den økende faregraden og ikke minst
tatt i betrakting at vi var en stor gruppe på tur. Derfor valgte vi et område hvor det var mulig å gjennomføre
trygg skikjøring ved faregrad 4, da det ikke er for mange av disse i området. Samtidig hadde en stor del av
gruppen vært på tur dagen i forkant av selve hendelsen nærmere Alta. Da var det vel så vidt jeg kan huske også
meldt en faregrad 4, men i og med det ikke var kommet i nærheten av så mye nedbør som meldt og fareteinen
uteble snakket vi om at det skulle bli spennende å se hvor mye nedbør som faktisk var kommet ute i
Langfjorden, og at det ville avgjøre hvor vidt det var en reell faregrad 4 den dagen vi kom. Vi snakket om at vi
måtte 0-stille alle forventninger i forhold til hva som faktisk var mulig å gjennomføre og at spesielt sikten
kanskje ville bli et problem. Dette skulle være en 3 dagers tur der vi skulle jobbe mye med terreng. På turer gjør
vi det slik at vi tar dag for dag med en briefing og en påfølgende turplanlegging på kveld. Når vi står opp gjør vi
en områdevurdering og ser om ting har forandret seg og evt. Fører til endringer for den opprinnelige planen for
dagen.»

3. Ulykkesoppsummering
Hendelsen skjedde kl 15.12 den 1. mars 2018 i skogen SV på Storelvtinden i Langfjorden utenfor Alta i
Finnmark. på ca.300 moh. Se fig. 1 og 2 for lokalisering.

Fig.1 Oversiktskart med skredlokaliteten angitt med sort flagg (hentet fra regObs)

Fig.2 Rød strek; omtrentlig lokalisering av skredlokaliteten.(fra lærer)

Bilde under viser med rød pil viser lokaliteten for skredet. Foto: Redningstjenesten

Beskrivelsen under av hendelsen er hentet ut fra rapporten innsendt i etterkant av den ene læreren (litt
omarbeidet):
«Person A er på vei nedover og får et faretegn i form av skytende sprekk. Vedkommende stopper opp. En
annen skikjører, person B, kommer bort til A og de konkludere fort med at de har litt mye terreng på skrå over
seg og må trekke seg tilbake. Rett bak kjører B kommer det to kjørere til C og D. Mens de er på vei bakover
kommer enda en skikjører E nedover og kjører litt lenger frem en der de andre er, da sprekker det opp og løsner
skred rundt vedkommende. Skredet er lite, men nok til å ta med seg kjørerne E, C og D. Personene A og B er
nå ikke eksponert i selve henget. En person til står også på god avstand.
Skredet sklir nedover i skogen ca. 100. m før det stopper opp. Kjører C og D har hele tiden vært på toppen av
skredet og kommer seg raskt frem til kjører E som er blitt klemt opp mot et tre litt over dem. Kjørere A, B og F
ankommer like etterpå.
Kjører E er usikker på om vedkommende har vært under snøen på vei ned. Begge bena i høyre underarm er
brukket og tre ribbeinsbrudd og den skredtatte mener selv at skaden er pådratt på vei nedover i skredet»

4. Redning
Tre ble tatt med av skredet. To kom seg ut ved egen hjelp og var fysisk uskadd. Den siste personen som ble
skadet, stoppet mot et tre og ble hjulpet av kameratene. Politi og redningsapparatet ble varslet.
Pasienten ble fraktet ned skogen ca. 100m på pulk til mer åpent lende hvor det var lettere for helikopteret å
komme til. Helikopteret kom fra Banak i Lakselv da det var vanskelig flyvær fra Tromsø. Grunnen til at det ble
brukt pulk til å frakte pasienten var at gruppen var nært leiren de hadde etablert og som var utgangspunkt for
turen.

5. Skredvarselet
Hendelsen skjedde i område som dekkes av skredvarslingsregion Vest-Finnmark.
I varselet publisert dagen før hendelsen kl.14.01 var det for 1.mars meldt følgende fjellvær:

Følgende faregrad med tilhørende hovedbudskap var varslet:

Varslet skredproblemer var:

Skredfarevurderingen og snødekkehistorikken var beskrevet :

6. Terrenget
Terrenget i området var hovedsakelig under 30 grader, men hadde nærliggende partier som var brattere.
Fig.3 visser bratthetskart for det aktuell området

Fig. 3. Bratthetskart. Grått: terreng under 27 grader. Grønt: 27-30 grader. Gult: 30-35 grader. Oransje: 35-40
grader. Rødt: 40-45 grader. Skredlokaliteten er angitt med rød strek.

7. Læringspunkter
Innspill fra de involverte
Fra læreren:
Generelt er kommunikasjon en stor utfordring i en stor gruppe, men her også i en mindre gruppe. Vi hadde definerte
yttergrenser for hvor vi skulle legge skisporene. Mitt skispor var yttergrense til venstre. Til høyre var det en rygg med et
heng på andre siden som var grense. Dette var kommunisert til den store gruppen. Men da jeg, stipendiaten og tre elever
skulle se om vi kunne kjøre litt lenger mot skivenstre hadde de andre ikke fått med dette. Det er her første del av feilen
ligger.
Neste punkt er at jeg ikke hadde presisert på ny til de tre elevene om å vente med å kjøre før de fikk klarsignal fra meg.
Dette førte til at de trakk lenger til venstre en forholdene og terrenget tillot som førte til at den tredje og siste kjørte for
langt ut. En annen feil var at jeg som leder burde hatt større margin og ikke trukket lengre mot skivenstre med elever.
Viktige erfaringer fra redningsarbeidet: Hvor nyttig og viktig det er å øve på alt fra skredsenarioer til førstehjelp og
ansvarsfordeling av oppgaver når uhellet først er ute. Alt utstyr vi hadde med som ga oss muligheten til å holde pasienten
varm. Så lenge det er signal og du har en smart telefon ring gjennom «113 hjelp appen».
Hva som kunne forhindret ulykken: Vi har snakket masse om dette dagen derpå. Alle er enig om at det baker ned til
kommunikasjon og gruppedynamikk. Menneskelig faktor. Vi burde sagt oss fornøyd med det vi hadde å velge i av terreng.
Hva andre kan lære for å unngå nye ulykker: Igjen er kommunikasjon vårt viktigste punkt. Alle i gruppen må være
informert, enig og inne forstått med planen. Gir noen en beskjed sørg for at alle får den med seg. Hvis noen ting er uklart,
spør. Føler en seg ukomfortabel med noe, si fra. Ingen spørsmål er dumme.

Innspill fra Snøskredvarslingen
«Pudderfeberen»
Etter en lengre periode med generelt stabile forhold skjer det en værendring 2 dager før hendelsen. Det kommer inn
relativt mye ny nedbør, som snø i høyden, i kombinasjon med økende vind og temperaturøkning. Etter at skiføret har
vært elendig kommer det endelig nysnø. Det er da lett å få å la seg rive med av «pudderfeberen» å bare ha fokus på at nå
skal det endelig bli fin skikjøring igjen. Og man senker da garden i forhold til å observere og gjøre gode vurderinger i
forhold snø stabilitet og skredfare.
Terrengfeller - konsekvenstenking
Det er veldig viktig å tenke konsekvens når man ferdes i skredterreng; Hva skjer hvis vi løser ut skred her? De fleste
norske skredulykker er relatert til terrengfeller; f.eks. elvedaler, klipper. Trær i skredbanen er også ei typisk terrengfelle.
Da kan selv små skred få fatale konsekvenser.
Ankringseffekt trær
Ulykken skjedde i område med glissen skog. Det er viktig å vurdere effekten trær har på snødekket. Trær kan bidra til å
forankre eventuelle flak i snødekket men dette forutsetter at flakene er rimelig harde. I denne hendelsen var flaket for
mykt til at trærne hadde noen effekt. Trær må ha en diameter som låret på en voksen mann og stå så tett at ferdsel
mellom trærne er vanskelig.
En annen effekt skog har er at det rundt trær kommer det opp jordvarme, som kan bidra til oppbyggende omvandling av
snøen slik at vedvarende svake lag lettere kan dannes.
Utfordringer med svake lag
Vedvarende svake lag av nedsnødd overflaterim høyt i snødekket er definert som skredproblem i området. I
snøskredvarselet er det tatt forbehold om hvordan disse vil reagere på økt belastning pga. ny snø i kombinasjon med
vindtransport av snø. Men det står at det kan gå skred pga. den økte belastningen. Når vedvarende svake lag ligger høyt i
snødekket kan skred løses ut av belastningen av en skiløper. Forholdene ligger også til rette for fjernutløsning.
Snøskredvarslingen anbefaler å gjennomføre en områdevurdering der man på selvstendig grunnlag bekrefter eller
avkrefter problemer beskrevet i snøskredvarselet. Dersom det er usikkerhet angående selve skred problemet, utbredelse
eller nødvendig tilleggsbelastning er det viktig å ta hensyn til dette. I slike situasjoner anbefaler snøskredvarslingen å
legge inn en ekstra sikkerhetsmargin i forhold til hvor man legger ruta og hvordan man legger opp ferdselsrutinene.
Gruppedynamikk og kommunikasjon
Dette er kanskje den viktigste direkte årsaken som forårsaket ulykken, som også gruppen selv påpeker.
Den menneskelig faktor er den viktigste årsak til at folk omkommer i snøskred. I mer enn 90% av tilfellene der mennesker
omkommer i snøskred skyldes det mennesket selv utløser skredet. Et av de viktigste tiltak for å hindre dette, er god,
tydelig og klar kommunikasjon innad i gruppen som skal/er på tur. Det er viktig at alle kommer til orde med sine innspill
og at alle er enige og får med seg og forstår de avgjørelser som blir tatt og følger disse.
Det er også viktig å vurdere størrelsen på gruppen man er på tur med. Det er enklere å håndtere og engasjere mindre
grupper i forhold til at alle er innforstått med prosessene som skjer.
Det kan også vurderes når man er på tur i litt større grupper at turlederne har med seg radioer slik at kommunikasjon blir
enklere ved eventuell avstand.
Så; snøskredulykker handler egentlig ikke om snø. Det handler om mennesker. Både under planlegging og gjennomføring
av turer. Så ha fokus på den menneskelige faktor!

