
 

 

Rapport - Snøskredulykke Kleivhøi i Vågå 

 

Hendelse 

Søndag 31. januar 2016 ca. kl 1510 utløste to skiløpere et snøskred på nordsiden av Kleivhøi i Vågå, se 

bilde 1 der skadestedet er omtrent i ”h-en” i Kleivhøi, som angitt med rød sirkel (ikke prikk). Området er 

like utenfor det nord-østlige hjørnet av varslingsregion Jotunheimen.  

De gikk opp fra Øvre Vistekleiven for å kjøre ned nordsiden av Kleivhøi. De er begge godt kjent i området 

etter å ha brukt området aktivt til sykling om sommeren og ski om vinteren. Begge to er lokale. Det var 

ganske mye løssnø i skogen, og de merket seg at det var enkelte drønn i snødekket opp gjennom 

skogen. De har imidlertid erfart at det gjerne kan være drønning på lyngen i skogen, uten at det gjentar 

seg over tregrensen. De skrudde på sender-mottakerne idet i det de nærmet seg Kleivhøi. Utover 

håndteringen av utstyret, snakket de ikke spesielt om skredfare under oppturen. Den eldste hadde 

sjekket varsom.no, og var klar over at skredfaregraden var satt til 3. De var imidlertid mest fokusert på 

utstyret og forberedelsene til skikjøringen. Den eldste kjørte først ned i øverste del av henget, før den 

yngste passerte og fortsatte nedover mot skogen.  

Skredet, et tørt flakskred, ble utløst i et brattheng i skoggrensen, på ca. 1015 moh. Begge skiløperne 

befant seg i løsneområdet da skredet gikk og ble straks tatt av skredmassene. Den øverste av de to 

(skredtatte 1) var nær den vestlige siden av skredet (skikjører venstre), på ca. 995-1000 moh, da skredet 

løsnet. Han merket at det var snø i bevegelse ved skiene, og tenkte første at det ikke ville berøre dem i 

særlig grad. Straks etter så han at store flak bølget seg nedover i henget. Han ble fraktet ca. 5-10 meter 

av snømassene og stanset mot et tre, uten å bli overdekket. Skredtatte II var på ca. 990-980 moh høyde 

og fulgte skredet ned til ca. 950 moh, og ble helt overdekket av snømassene. Han ble ført med mellom 

50-70 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 1: Kart over ulykkesområdet ved Kleivhøi 1073 moh. Kartet er orientert om N. 
Kartutsnitt hentet fra UT.no.  



 

 

 

Redning 

Turfølget var utstyrt med sender-mottaker, søkestang, spade og hjelm. Skredtatte I frigjorde seg fra 

skiene, ropte, lyttet og skrudde sender-mottakeren over på "Søk". Han fortsatte nedover i skredet, og 

ringte til AMK da kom helt ned i området hvor den andre skredtatte lå helt begravd (kl 1517). Han søkte 

seg fram til den savnede helt til han var på ca. 2 meters avstand, og tok fram søkestang og spade. På 

grunn av problemer med søkestangen, brukte han bare SM og graving for finlokalisering. Han påpekte 

selv at det tok litt lenger tid enn nødvendig, fordi han ikke holdt sender-mottakeren helt ned mot 

bakken under finsøket.  

Skredtatte II lå på magen med hodet ca. 50 cm under snøoverflaten. Overdekningen var ellers fra 50-100 

cm. Han var bevisstløs og blå i ansiktet ved fremgraving, men våknet til etter hvert som han ble frigjort 

fra snøen. Dette skjedde ca. 2-3 minutter før helikopteret passerte første gang, ca. kl 1532. Han frigjorde 

skredtatte nr II ganske mye, og forsikret seg om at han pustet normalt, før han varslet AMK om at 

helikopteret hadde flydd forbi skadestedet. 

AMK ble varslet kl. 1517, og luftambulansen på Dombås fikk melding kl. 1523. Ifølge melder fløy 

helikopteret forbi skadestedet kun kort tid etter at han hadde varslet om ulykken. Den raske responsen 

skyldtes at helikoptermannskapet allerede var ute på treningsoppdrag (søk etter skredtatt med 

underhengende antenne) i området ved basen. Dessverre oppstod det en misforståelse om 

stedsangivelse i kommunikasjonen mellom AMK og politiet, noe som medførte flere minutters 

forsinkelse for både luftambulanse og hjelpekorpsmannskaper. Helikopteret fant skadestedet kl. 1539, 

og landet i Vågå første gang kl 1544. De to skredtatte ble deretter hentet ut underhengende av 

helikopteret i to vendinger i tidsrommet kl 1600-1640. Pasienten (skredtatte II) ble fraktet til sykehus for 

observasjon, som viste at han slapp uskadet fra ulykken. 

Hjelpekorpsmannskaper fra Vågå og Lom møtte både ved Øvre Vistekleiven og ved Kleivhøi i tidsrommet 

1600 – 1630. KO, helikopterlandingsplass og venteplass for ambulanse var plassert ved Øvre 

Vistekleiven. 

Terrenget 

Skredet ble utløst i et nordvendt brattheng i skoggrensen, ca. 1000 meter over havet. Skredet var ca. 20 

bredt x100 meter langt, se figur 1. Maksimal helning i bruddkanten ble målt til 47 grader, og med en 

gjennomsnittlig helning i løsneområdet på 34 grader. Bruddkanten var 5-40 cm høy.  

Hele skredbanen og utløpsområdet kan karakteriseres som en terrengfelle, med bjørketrær, 

forsenkninger og avsatser som skredtatte kan treffe og øke sannsynligheten for mekaniske skader. 

Hindringene i skredbanen førte til en spredning av skredmassene. 

Skredtatte II må ha fulgt en renneformasjon, og stanset til slutt i et slakere parti uten trær, nedenfor en 

avsats, mens skredet fortsatte ytterligere 10-15 meter nedover i tettere skog. Uten sender-mottaker-

utstyr ville det ha vært en krevende oppgave å avgrense søkeområdet.  



 

 

 

Figur 1: Viser omriss av skredet, målt med GPS. Skiløper 2 ble helt overdekket av snø. Skissert av Albert Lunde. 

Vær og snøforhold 

Dagene før ulykken var preget av uværet ”Tor” med mildvær og regn, før overgang til kaldere vær og en 

del vindtransportert snø inn i nordlige og nørdøstlige leheng. Data fra yr.no og senorge.no viser at det 

kom nedbør i form av snø og det var mye vind fra S til V retning kort tid før ulykken. For værdata se bilde 

2-5. Ulykkesdagen var det betraktelig roligere vær med lite/ingen nedbør og mindre vind. 

I området ved Kleivhøi var det tynt og vindpåvirket snødekke, med løs fokksnø i forsenkninger og leheng 

i nordlig sektor. Etter kuldeperioden i januar var snødekket i hele regionen preget av vedvarende svake 

lag av kantkorn og begerkrystaller, i tillegg til spredte forekomster av nedføyket/nedsnødd overflaterim. 

Snødekket kan karakteriseres som et typisk gammelt innlands snødekke preget av fokksnø med innslag 

av kantkorn, enkelte skarelag og smelteomvandlet grovkornet snø. Skredfaregraden i varslingsregion 

Jotunheimen var 3-betydelig, basert på værforhold, observasjoner av drønn i snødekket, skytende 

sprekker, naturlig utløste skred og flere svake lag i snødekket som lot seg påvirke ved liten 

tilleggsbelastning (en enkelt skiløper).  

Se bilde 6-11 av snødekket og terrenget i skredbanen.  

Skiløper 1 Skiløper 2 
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Bilde 3: Nedbørsdata for dagene i forkant av hendelsen. Hentet fra værstasjon nordøst om ulykkesstedet. Kilde senorge.no 

Bilde 2: Værdata hentet fra Yr.no og værstasjonen på Juvvashøe, 1894 moh. Snødybden ved denne stasjonen økte med 22 cm fra 
29.-30.januar. Lenke: http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Lom/Juvvassh%C3%B8e/detaljert_statistikk.html 



 

 

 

Bilde 4: Vinddata for dagene i forveien av hendelsen. Hentet fra værstasjon øst om ulykkesstedet. Kilde: senorge.no. 

 

Bilde 5: Vinddata for dagene i forveien av hendelsen. Hentet fra værstasjon vest om ulykkesstedet. Kilde: senorge.no. 



 

 

 

Figur 2: Snøprofil fra bruddkanten dagen etter ulykken. Gjort av Albert Lunde. 



 

 

 

Bilde 6: Viser skredets øvre vestlige (skikjørers venstre) side. Bilde tatt av Bjørn Midtskog.  

 

Bilde 7: Skredbanen sett nedover fra bruddkanten. Bilde tatt av Bjørn Midtskog. 

Spor inn  

Svakt lag av kantkorn  



 

 

 

Bilde 8: Viser bruddkanten i skredets øvre østlige side (skikjørers høyre). Bilde tatt av Bjørn Midtskog. 

 

Bilde 9: Viser skredets øvre østlige side (skikjørers høyre). Bilde tatt av Bjørn Midtskog. 



 

 

 

 

Bilde 10: Viser et parti av skredbanen og oppsamlingsområde i skredets vestlige side. Bilde tatt av Bjørn Midtskog. 

 

Bilde 11: Viser nedre del av skredløpet sett oppover fra funnstedet av skredtatte II. Bilde tatt av Bjørn Midtskog. 



 

 

 

Hva kan vi lære av ulykken for å unngå at tilsvarende skjer igjen? 

 Ha respekt for vind -og snøvær. Dagen i forkant av hendelsen var det typisk «skredvær» med 

snø og mye vind. Vind fra S til V retning la opp snø i leområder. Ulykken skjedde i en N fjellside.   

 Ta hensyn til faretegn: Faretegn i form av drønn ble ikke tatt hensyn til og de valgte å fortsette 

inn i skredterreng. Drønn fra snødekket tyder på tilstedeværelse av svake lag nede i snødekket. 

Hvis de involverte hadde gravd en snøprofil hadde de fått avslørt at snødekket hadde tydelige 

svake lag, noe som snøprofilet i figur 2 viser.  

 Risikoreduserende tiltak: På vei opp skredutsatt terreng er det et bra tiltak å holde god avstand 

seg imellom, og aller helst eksponere bare én og én om gangen i potensielt 

snøskredterreng.  Dette for å hindre at flere enn en person skal bli tatt i et snøskred. I denne 

hendelsen ble begge tatt av skredet.  

 Tenke konsekvens ved ferdsel i eller nært terrengfeller: Dette terrenget kan karakteriseres som 

en terrengfelle med trær og stein i skredbanen. Ved ferdsel i terrengfeller må man vurdere 

konsekvensen ved å bli tatt av et snøskred - hva skjer hvis jeg blir tatt av skred her? Er det 

klipper under, er det steiner eller trær eller forsenkninger eller en bekkedal? Terrengfeller gjør 

at man få store mekaniske skader ved at man treffer trær eller stein, eller at skredmassene 

samles i en forsenking og man blir begravd under mye snø. 

I dette tilfellet ble skredtatte II ført med i forsenkning og begravd under større mengder snø, og 

skredtatte II var heldig som ikke ble slått mot trær eller stein mens han ble ført nedover 

fjellsiden.  

 Gjennomfør alltid kameratsjekk av sender/mottaker før turen starter. Uten sender/mottaker 

kunne det ha tatt lengre tid å finne skredtatte. Det kunne ha blitt fatalt i denne hendelsen. 

Spade og søkestang er også viktig utstyr å ha med. 

 Vær orientert på kartet, og sørg for at du kan gi en nøyaktig stedsangivelse til nødetatene. I 

dette tilfellet gav melder en god beskrivelse av stedsnavn og beliggenhet, men det oppstod 

likevel en misforståelse hos nødetatene. Telefon med strøm og dekning, gjerne med en 

varslingsapplikasjon som gir nøyaktig posisjon i form av kartreferanse vil kunne forhindre 

misforståelser i varslingsfasen. Vurder behov for satellitt-telefon eller personlig nødpeilesender. 

Norsk Luftambulanse sin applikasjon «113» gir deg din posisjon enkelt.  

 Gjør deg selv synlig og søkbar på skadestedet. Fargerike klær, refleks, nødlys og/eller nødrakett 

kan spare verdifull tid i ankomstfasen for redningstjenesten. I meldingen til nødetatene; gjør det 

klart om savnede har elektronisk søkeutstyr (sender/mottaker eller RECCO-brikker). 

 


