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Skredulykka i Lyngen.
"Den sikre siden" nr 3/2001.
Oversikten over vinterens skredulykker i forrige NK var ført fram til utgangen av mars. Flere alvorlige
skredulykker har det skjedd etter dette, to av dem med dødelig utgang. Begge disse skjedde i Lyngen i påska.
Den største ulykka skjedde på Skaidivarri 9. april, og berørte 5 personer hvorav to omkom. De tilhørte ei
gruppe på 11 finner som lå i teltleir i Fastdalen, alle deltakere og instruktører på et ettårig kurs i naturguiding
der klatring inngår i opplegget. De 5 startet fra teltleiren tidlig om morgenen, først på ski og deretter på
stegjern med toppen av Skaidivarri som mål. Ruta gikk opp en snøflanke på 700 - 800 høydemeter mot ei
moderat bratt egg. Brattheten på snøflanken skulle tilsi usikret gange med stegjern og øks, men de fem valgte
å binde seg inn i ett felles tau etter vandremetoden, uten forankringer. Det er ikke kjent hvorfor de valgte
denne metoden. Under kryssing i toppen av flanken løsnet et tynt flak under taulaget. Etter alt å dømme løsnet
skredet mellom første- og andremann, og førstemann befant seg over bruddkanten. Samtlige 5 personer ble
imidlertid dratt med og ført med ned hele utløpet.

Rasstedet på Skaidivárri.
Skredet ble utløst ca 1000 moh og løp mellom 500 og 700 høydemeter nedover fjellsida. Det var relativt lite
volum i skredet, som var ca 30 meter bredt. Det er vanskelig å si hvor tydelig skredfaren var akkurat der de 5
ble tatt, og finnene hevdet å ha tatt spadeprøver. Generelt var det imidlertid stor skredfare i området, med
mye lagdeling, store innslag av løst kornet snø på skarelag og fastere lag på toppen. Snødekket var
gjennomgående nokså tynt og preget av mye omdanning. Det gikk flere andre skred i området i dagene før og
etter.
Ingen av de fem ble begravd i skredet. En av dem var i stand til å ta seg ut, og kom seg raskt ned til teltleiren
for å hente hjelp og varsle. De fire øvrige var nokså hardt skadd. Politiet fikk varsel nokså fort, rundt kl 0930.
En større redningsaksjon ble igangsatt med en gang, og de mest medtatte var inne på Regionsykehuset i
Tromsø ca 1130. En kvinne på 35 og en mann på 36 omkom, etter all sannsynlighet av slagskader de pådro seg
på veg ned fjellsida.
Påskeaften gikk det ytterligere et ras i Lyngen, denne gangen på nabofjellet Fastdalstind. To skiløpere av ei
gruppe på 4 ble tatt i raset, og den ene av dem, ei jente på 23, omkom. De 4 var på veg ut av et område de
selv hadde vurdert som farlig da de ble truffet av to skred som kom ovenfra, trolig utløst av dem selv. Den
omkomne var fra Lyngen og hadde deltatt i redningsaksjonen etter de finske klatrerne fem dager tidligere.
I alt er 10 norske omkommet i skred i forbindelse med klatring eller skirenning i vinter, i tillegg til de 2 finnene i
Lyngen.
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