
 

Snøskred – hendelse - Svalbard 13.06.2016 

Denne rapporten baserer seg på skriftlig tilbakemelding fra en av personene i 

turfølget. 

Hendelsesforløpet 

Hendelsen skjedde helt nord på øygruppen; i Liefdefjorden¸ innenfor Lernerøyane på 

Glopbreen -øverst opp mot Keiser Wilhelmhøgda, se Fig. 1, 2 A og 2 B.. 

 

7 skiløpere var på tur i en gruppe og gikk med avlastningsavstand da skredet ble utløst. 6 ble 

tatt. Ingen ble skadet. 

Bruddkant på ca. 800 moh. Det var et flakskred som ble utløst og som etter hvert dro med seg 

ca. 5 cm våt overflatesnø nedover. Skredet beveget seg sakte da det besto for det meste av 

våte skredmasser.  

Bruddkanten hadde en bredde på ca. 40 meter og lengde skredet var ca. 150 meter. Bredden 

på skredtunga var ca. 20 meter. Ut fra klassifikasjon var det et størrelse 2 skred. Terrenget var 

oversiktlig. 

Flere av skiløperne hadde øyekontakt og snakket sammen og hadde radiokontakt mens de ble 

ført nedover med skredet. 

Vær- og skredforholdene  
Det var kommet nysnø i området dagen før, mens det var sol og stille vær hendelsesdagen. De 
mest skredkyndige i gruppen vurderte ut fra observasjoner og tilegnet kunnskap gjennom 
foregående dager på ski at faregraden lå på 2 Moderat.  To aktuelle skredproblem var definert; 
1: Våte skred og 2: Fokksnø.  

Terrenget  
Henget var eksponert mot Ø-SØ og hadde jevn helling fra slakt nederst til brattere øverst der 
det ble målt 32 grader. Underlaget var bre som gikk jevnt opp mot en rygg. Det var ingen 
terrengfeller tilknyttet henget. 

Redning og gjennomgang av hendelsen 
Alle var på overflaten når skredet gikk og da det stoppet. Gruppen mistet 4 staver. En person 
fikk hjelp til å grave frem ski og ta de av pga. at snøen var våt og tung snø opp til lårene. 

Det ble gjennomført en gruppegjennomgang av hendelsen oppe på fjellet og enda grundigere 
senere på dagen. 
De resterende turdagene ble fylt med nye gode skiopplevelser. 
 

Oppsummering fra en av deltakere i turfølget 
Nesten-ulykken skyldes dårlige vurderinger. Fokus på det ene skredproblemet tok fokuset vekk 
fra det andre. Det var varmt. Det ble mest fokus på skredproblem tilknyttet våte skred. Kontroll 
på det vi gikk i, men ikke det vi kom inn i. Fokksnø problemet ble vektlagt for lite. Det løsnet flak 
som dro med seg et tynt lag våt snø. Ruten ble lagt i områder brattere enn 30 grader, altså i 
skredterreng. Det er alltid lett å være etterpåklok. Underveis er det viktig å kunne observere og 
oppdatere seg på snøforholdene i det aktuelt område man ferdes i. Det ble gjort kontinuerlig 
vurderinger av skredfaren underveis på tur. Dette er som på fastlandet. Forskjellen mellom 
Svalbard og fastlandet er imidlertid at en på Svalbard har tilgang til mindre informasjon. Varsom 

http://www.varsom.no/snoskredskolen/snoskredvarselet-forklaring/snoskredstorrelser/
http://www.varsom.no/snoskredskolen/snoskredproblemer/
http://www.varsom.no/snoskredskolen/skredterreng/terrengfeller/
http://www.varsom.no/snoskredskolen/skredterreng/


 

har dekkende varsel på fastlandet (1.12 tom. 31.5), kartene er mer detaljerte og informasjon 
om turområder er mer utførlige og lettere tilgjengelige på fastlandet.  

Hvordan kan vi unngå slike ulykker?  
Gjennomføre enda grundigere og systematisk turplanlegging.  Viktige spørsmål er: Hva har vi? 
Hva kan vi forvente?  

Kan Svalbard gi fine opplevelser uten å være i skredterreng? Ja! Totalpakken er så ubeskrivelig 
at de fleste er overveldet bare av å være der. Kartene har større målestokk enn på fastlandet, 
så det må legges inn gode marginer i forhold til terreng. Kontinuerlig og systematisk vurdering 
av terreng og skredfaren er avgjørende for gode og trygge skiopplevelser.  

Oppsummert: Det er lett i ettertid å se hendelsen og de uheldige vurderinger og handlinger 
som ble gjort. Ingen faktorer er overraskende i etterpåklokskapens lys.  

Kort sagt: Vi vurderte det vi gikk i og hadde for liten fokus på det vi kom inn i. 

 

 

Innspill fra Snøskredvarslingen 
Når hendelsen først hadde skjedd ble mye gjort riktig. Veldig bra med den åpne 

kommunikasjonen mellom alle involverte på turen. 

 

Områder som Svalbard er skikkelig villmark, der man ikke har tilgengelig en del av de 

planleggingsverktøy- og hjelpemidler man har i mer urbane områder. Dette gjelder bl.a. 

aktuelle skredvarsler, bratthetskart, kart med liten målestokk. Disse rammene bidrar til at 

turledere må bruke mer energi og innsats på å kartlegge og finne ut av forholdene i de aktuelle 

områdene de skal legge turen i. Man er helt avhengig av å kunne gjøre selvstendige vurderinger 

og stole på disse. I dette ligger det også at man kanskje må legge inn en ekstra sikkerhetsmargin 

i forhold til sine vurderinger sammenlignet med områder der man har tilgjengelig mer 

informasjon om forholdene. 

Denne hendelsen viser hvor viktig det er å holde fokus når man ferdes ute på tur og hele tiden 

følge med på faktorene terreng og snøforhold og hvordan de endrer seg.  Man kan bevege seg 

fra en skredutfordring lavere ned i terrenget til en annen høyere opp.  

I dette tilfellet beveget man fra våtsnøutfordringer opp i terreng der tørrere fokksnø ble 

skredproblemet.  Vår-/tidlig sommer der ofte en utfordrende tid når sola får tak, det blir 

varmere og snøen begynner å smelte.  Men så lenge lagene i snødekket ikke er brutt ned er det 

fortsatt muligheter for at det kan gå våte flakskred. Og forholdene kan være ulike i forskjellige 

høyder og himmelretninger. Skredproblem tilknyttet flakskred må man ofte ha med seg ei god 

stund etter at man føler at våren og sommeren er godt i gang.  

Våtsnøproblem på våren er ofte relatert til brattere terreng enn i dette tilfellet. Det var også for 

slakt til at det kunne gå naturlig utløste skred. Men med en gang man kommer inn i områder 

med fokksnø må man tenke annerledes. 

Det er også viktig i fjerntliggende områder å tenke ekstra på sikkerhet i forhold til hvis det skjer 

en ulykke slik at man kan ha nok personer tilgjengelig til assistanse. Det er også veldig viktig 

med godt samband for kommunikasjon. 

http://www.varsom.no/snoskredskolen/snoskredproblemer/vate-flakskred/
http://www.varsom.no/snoskredskolen/snoskredproblemer/
http://www.varsom.no/snoskredskolen/snoskredproblemer/fokksno/


 

I områder der det ikke er tilgjengelig aktuell informasjon om snø- og skredforhold og der man 

er fjernt fra folk er det viktig å legge inn en ekstra stor sikkerhetsmargin i forhold til vurderinger 

og handlinger. 

Tilsvarende utfordringer gjelder på fastlands Norge i de perioder skredvarslingen ikke er 

operativ og man ikke har tilgjengelig den informasjonen; dvs: 1.juni tom. 31.november.  

Oppsummert: Vi er uansett hvor og når vi er på tur til syvende og sist selv ansvarlig for våre 

vurderinger og handlinger. Derfor er det viktig med god kunnskap og erfaring innen 

snøskredtematikken for å kunne gjøre gode og velfunderte observasjoner, vurderinger for til 

slutt å ta de rette avgjørelsene. 

Det er mye god kunnskap og hente på Snøskredskolen. Les den og bruk den! 

 

 

 

Fig. 1.Oversiktskart. Hendelsesområdet er merket med rød sirkel. Kartutsnitt fra Norsk Polar 

Institutt 
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Fig. 2A 

 

 Fig. 2 B 

Fig. 2 A og 2 B. Mer detaljerte kartutsnitt. Trekant i fig. 2B viser aktuell lokalitet for hendelsen 

 


