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1 Hendelsesforløp 
Dette kapittelet er basert på gjengivelsen fra de involverte i hendelsen, som resulterte i at en omkom i 

snøskred på Gråfonnfjellet i Rauma søndag den 24. mai 2020.  

1.1 Hendelsesforløp 

Vi sto klare på toppen av Gråfonnfjellet ca kl 12 og befant oss ved inngangen av renna litt etter. Vi 

gjenkjente formasjonene fra bildestudier av renna og fra kartet. Vi vurderte de lokale forholdene som 

gode. Det var 5-10 cm med vårslusj. Vi la en plan for hvordan vi skulle starte nedkjøringen. Involvert nr 3 

kjørte ned på rennens ytre begrensning mot skikjørers venstre. Her var det en ryggformasjon i snøen og 

han stoppet der snøen gikk over i et lite berg som stakk opp. Nr 3 stod da omtrent 25 høydemeter under 

involvert nr 1 og nr 2, litt til side for hovedrenna, og hadde god visuell oversikt over øvre del av 

nedfarten.  

Så kjørte involvert nr 1 (den omkomne). Han valgte ei linje i hovedløpet til renna og han stoppet under en 

hammer. Han signaliserte at nestemann kunne komme. Involvert nr 2 gjorde seg klar og kjørte en linje 

lenger mot skikjørers venstre på motsatt side av hammeren. Dette var i terrenget mellom involverte nr 1 

og 3. Nr 2 kjørte, men da han var på høyde med nr 3 sprakk snøen opp rundt han. Han stod plutselig 

under en 40-50 meter lang bruddkant og befant seg i et flakskred. Han ropte “skred!” slik at nr 1 og 3 

skulle komme unna, samtidig som han rettet skiene mot venstre side av renna. Et par sekunder etter at 

skredet startet nådde flakskredet fram til nr 1, som ble veltet overende og deretter ble ført med skredet 

nedover. Det ble observert av involvert nr 3, at nr 1 ble kastet rundt noen ganger av snømassene før han 

kom ut av synet. Tilsynelatende var det små/moderate snømengder som løsnet i starten, men der nr 1 ble 

funnet lå det relativt store snømengder.  

1.2 Vurderinger 

Turen var godt planlagt og turfølget hadde satt seg godt inn i vær- og snøskredvarsel. Skredvarslet for 

Romsdal hadde vært opp på faregrad 4 på onsdagen, og det hadde da gått flere store skred. Lørdag og 

søndag var den generelle faregraden justert ned til 2. Søndag, ulykkesdagen hadde det vært kulde om 

natten og under oppstigningen var det et tynt skarelag enkelte steder pga. kulden om natten. Turfølget 

hadde overnattet på Småhol hytta. På vei opp mot Smørbottfjellet, på vei til Gråfonnfjellet, krysset de 

over flere renner med omtrent tilsvarende sydvendt helning og bratthet som ulykkesrenna. Dette uten å se 

noen faresignaler.   
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2 Vær og snøskredvarsel 
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Figur 1: Snøskredvarsel og fjellvær hentet fra varsom.no  
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3 Snødekke  

3.1 Skredproblemet 

Det ble ikke gjort fysisk undersøkelse av skredet. Ulykka skjedde i sørvendt heng på 1340 moh. Det ble 

utløst et vått flakskred, men det svake laget er ikke bekreftet.  

Våte flakskred vil i utgangspunket kunne løsne på følgende svake lag: 

• Opphopning av vann i snødekket  

• Dårlig binding mellom skare og overliggende snø 

• Vedvarende svake lag av kantkorn eller rim. 

Våte flakskred kan også løsne på grunn av opphopning av vann ved bakken (glideskred) men bilder av 

skredet viser at det ikke var tilfellet her. 

Her er en analyse av hva som trolig var skredproblemet og svakt lag på ulykkesstedet ut ifra vær- og 

snødata. 

 

 
Figur 2: Data fra værstasjon Marstein 65 moh. (merk denne er i lavlandet). Øverste graf viser times-

nedbøren og temperatur fra 8.-24.mai. Nederste graf viser vind-hastighet. Vind-retning vises på toppen. 

Hentet fra Xgeo.no 

 

 

https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-weu-d12-187cb119b428cc57112ca91c00350441/views/imgo
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Figur 3: Temperaturmåling på Roladshornet 1000 moh. viser en kraftig temperaturstigning 21. og 22. 

mai, og en liten reduksjon 23. og 24. mai. Utvikling er normalt sett gunstig skredfaremessig; Snøen setter 

seg og gjør det vanskelig for vinden å flytte på snøen og danne ferske flak. Hentet fra Xgeo.no 

3.1.1 Lite sannsynlig med flak og opphoping av vann i snødekket 

Våte flakskred som utløses på grunn av opphopning av vann i snødekket, løsner vanligvis naturlig. 

Temperaturøkning og smelting vil kunne ha ført til vann i snødekket på denne dagen. Men det er lite 

sannsynlig at dette skulle skje akkurat da skiløper var på flaket. 

I tillegg er det lite sannsynlig at det skulle finnes ustabile flak i denne høyden på dette tidspunktet, fordi: 

1. Siste snøfall var natt til 18.mai. (6 dager før ulykken)) 

2. Det var kuling, men fra sør, 2 dager i forkant. (22.mai). Ellers var det lite vind fra nord, som 

kan ha gitt ferske flak i sør-vendt heng (som var siden ulykken skjedde). 

3. Milde temperaturer 21.og 22. mai burde bidratt til å ha stabilisert fokksnøen den 24.mai.  

 Det kan likevel ikke utelukkes at skredet har løsnet på lag av opphopning av vann, og at det var skiløper 

sin ekstra vekt som førte til skredutløsning.  

3.1.2 Dårlig binding mellom skare og overliggende snø 

Snøprofil fra området ved Skarven i Romsdalen den 25. mai viser at det var skarelag til stede i snødekket. 

Hvis dette skarelaget skal ha betydning vil det mest trolig være i forbindelse med at det kan ha ført til 

opphoping av vann i snødekket. 

https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-weu-d3-d71b00c03499e1e9d60acee458f8c9cd/views/imgo
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Figur 4 : Snøprofil fra Blånebba i Romsdalen 18.05.2020 viser store mengder nysnø. 

https://regobs.no/registration/236087 

https://regobs.no/registration/236087
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Figur 5: Snøprofil fra Skarven i Romsdalen 25.5.2020 viser smelteomvandlet snø (rød farge) med 

skarelag. https://regobs.no/registration/236918 

3.1.3 Mulig at det var vedvarende svakt lag høyt i snødekket 

Flakskred var ikke satt som skredproblem ulykkesdagen, da de var forventet stabilisert. Normalt ville 

fokksnø ha stabilisert seg på dette tidspunktet pga. milde temperaturer og flere dager siden siste snøfall.  

Ved evaluering i etterkant kan det tyde på at det enkelte plasser må ha oppstått et vedvarende svakt lag 

med overflatekantkorn, trolig natt til 17. mai, som ble snødd ned natt til 18.mai og at dette ikke ble 

oppdaget. Dette er et fenomen som skjer veldig raskt ved klare netter, når det er fuktighet tilgjengelig i 

snødekket og stor utstråling. Dette er typisk på våren når det er store svingninger i temperatur. Det er 

svært vanskelig å oppdage og det er en påminnelse om at noen snøskred kan være utrolig vanskelig å 

forutse. Dette er et skredproblem flere erfarne fjellfolk har blitt overrasket over tidligere. Dette var også 

tilfellet ved dødsulykka i Aurland i 2016.  

 

4 Terreng  
Skredet gikk i bratt renne. Renna svingte, og det var derfor stor fare for å slå seg mot berg. Renner gjør 

også at skredmassene blir mer konsentrert og oppleves som større, samt at hastigheten på massene blir 

større. Den omkomne stod i ro bak en bergknaus da skredet løsna. Denne hammeren var ikke stor nok til å 

skjerme han for dette skredet. 

https://regobs.no/registration/236918
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5 Læringspunkter  

5.1  Oppdage og varsle overflatenærekantkorn 

Om våren er det ofte enklere å vurdere skredfaren, fordi fokksnøen stabiliseres raskt og det ofte har vært 

noen kraftige runder med mildvær som har stabilisert gamle vedvarende svake lag. Men et skredproblem 

som kan være vanskelig å forutse er hurtig dannelse av kantkorn nær overflata som blir til et farlig 

vedvarende svakt lag når det blir dekket av et flak med fokksnø eller nysnø. 

Dyktige observatører sjekker snøen flere ganger i uka, men de er ikke ute på alle fjelltopper hver morgen 

for å sjekke om det kan ha oppstått overflatenærkantkorn i løpet av natta. Snøskredvarslingen jobber med 

bedre metoder for å oppdag dette, f.eks gir målinger av overflatetemperatur og lufttemperatur muligheten 

til å oppdage forhold for dannelse av overflatekantkorn lettere. Vi håper værdata i kombinasjon med 

snømodeller vil hjelpe oss med å bli bedre på å varsle dette skredproblemet. 

Det er også viktig å øke kunnskapen om fenomenet og at de som ferdes i skredterreng ser etter og 

rapporterer overflatekantkorn på Regobs. Dette er et tema som bør undervises i på skredkurs. Fenomen 

kan skje veldig raskt ved klare netter, når det er fuktighet tilgjengelig i snødekket og stor utstråling. Dette 

er typisk på våren når det er store svingninger i temperatur. 

5.2 Usikkerhet inn i varslene 

Normalt legger snøskredvarslingen ikke inn kantkorn (vedvarende svakt lag) som skredproblem i 

varslene, så sant det ikke er bekreftet av observatører. Det er svært viktig å ikke rope ulv ulv og at man 

kun setter dette skredproblemet når det er til stede. Men når det gjelder fenomenet overflatekant, bør vi ha 

lav terskel for å ta det inn i varslene. Dette fordi problemet oppstår akutt og er sjeldent «på radaren» til 

folk flest, fordi det typisk skjer på våren. Problemet ligger typisk høyt i snødekket og er svært potent. Det 

vil være svært lett å løse ut skred og problemet vil være hovedproblemet om det er til stede, som antagelig 

var tilfelle i denne ulykken. 

5.3 Viktigheten av å gjøre enkelthengvurderinger 

Snøskredvarslene på varsom.no er regionale. Lokale forhold kan avvike fra de generelle vurderingene for 

regionen. Det kan også være skredproblem til stede i enkelte heng som ikke er nevnt i varslet fordi de har 

svært liten utbredelse og/eller ikke er oppdaget av observatørene eller varslerne. Man må derfor alltid 

gjøre egne vurderinger på stedet for å sjekke om forholdene er som antatt. Man bør alltid grave i snøen 

for å sjekke om det finnes noen lagdelinger og gjøre vurderinger av snødekket før en ferdes i 

skredterreng. Tenk over hva konsekvensene av et skred kan bli hvis du vurderer snødekket feil og et skred 

likevel løsner.  

5.4 Trygge stoppesteder 

Man må aldri undervurdere viktigheten av trygge stoppesteder. Uansett hvor sikker du er på at det ikke vil 

gå skred. Det vil alltid være knyttet risiko til å ferdes i skredterreng, og valg av trygge stoppe-

/venteplasser er et av flere risikoreduserende tiltak som kan benyttes. Steder en velger for å stoppe og 

samles i skredterreng må være helt trygge for snøskred, og det må være sikt mellom stoppesteder og over 

ruten mellom stoppesteder. 


