Sikre sider

HVIT FARE
Her kommer vinteren, her kommer den kalde fine tida. Og med vinteren
kommer snø og is og danner et helt nytt og magisk landskap for vertikal
utfoldelse i frossent vinterland.
TEKST ODD MAGNE ØGREID

Men det ligger skjulte farer på lur, som fordrer at vi
som klatrere tar ytterlige forholdsregler når vi skal
beveges oss inn i vinternaturen.
LEIRDALEN, JOTUNHEIMEN
3. JANUAR 2001
Klatrere fulgte et bekkegjel opp mot innsteget på
isfoss, løste ut flakskred på størrelse 150 ganger
80 meter fra sida til høyre for seg og ble begravd.
Klatrerne var ca 60 m under innsteget da raset
gikk. Ulykken ble oppdaget først etter 15 timer
siden den skjedde på anmarsj. Begge omkom.
SKAIDIVARRI, LYNGEN
9. APRIL 2001
Fem finske klatrere i felles taulag (vandremetode,
uten forankring) gikk opp en bratt snøflanke da et
skred løsnet mellom første og andremann i laget.
Alle ble ført med skredet 400 - 700 meter. To
omkom, to alvorlig skadet og en lettere skadet.
TORFINNSTIND, JOTUNHEIMEN,
2. JANUAR 2004
To klatrere returnerte ned en 35 grader bratt
snørenne. Den ene utløste og ble tatt av skred, og
ble ført med skredet ca 700 meter og omkom.

SKYTJE-/SKYKKJEDALSFOSSEN, EIDFJORD,
29. JANUAR 2011
Klatrere på veg opp mot en renne/foss ble tatt av
skred i selve renna, få minutter etter at et større
skred kom ned hovedfossen. Begge ble slått
overende og ført med skredet ca 200 meter til det
stoppet der terrenget flatet ut. De kom seg selv ut
av snømassene. Ingen skader.
SKOGSHORN, HEMSEDAL
3. JANUAR 2013
Klatrer tatt av snøskred mens han krysset snøflanken under veggen, på veg til innsteget på is-/
miksrute i sørveggen på Skogshorn. Klatreren
gikk bakerst i et følge på tre. De fulgte en avblåst
grusrygg oppover mot fjellveggen, men forlot
denne og krysset en snøflanke ca 100 meter under
fjellveggen. De to andre kom seg over flanken før
skredet gikk. Tredjemann løste ut skredet, som
løsnet helt oppunder fjellveggen. Klatreren ble ført
med skredet 100-200 meter og ble helt begravd.
Han ble funnet omkommet ca to timer senere, etter
en komplisert redningsaksjon under vanskelige
forhold.
Dette er en håndfull utvalgte ulykkeshendelser
fra skredulykker hvor klatrere er involvert. Fire av

ulykkene endte med dødsfall, mens klatrerne i den
ene ulykken hadde griseflaks og på mirakuløst
vis kom seg selv uskadd ut av skredet. Flaks er
mangelvare blant de som blir tatt av snøskred, og
overlevelsesprosenten er ikke noe å skryte av.
Når oddsene for å overleve et snøskred er så
dårlige som de er har vi to valg – enten så holder
vi oss unna, eller så tropper vi opp med e rfaring
og kunnskap slik at vi kan gjøre overveide og
kvalifiserte valg i forhold til den gjeldende faren
vi møter. Problemet er at snøskred er et stort og
komplekst fagfelt uten mange entydige fasitsvar.
Mange mekanismer spiller inn under dannelsen
av snødekket og påvirker stabiliteten i underlaget.
I tillegg kommer de mekanismene som gjør at
skredet løsner – gjerne i form av den tilleggsbelastningen snødekket får fra skiløpere eller klatrere
som beveger seg på det. Terrenget man beveger
seg i spiller en viktig faktor i forhold til om og hvor
lenge man er eksponert for skredfare. Sist, men
ikke minst kompliseres dette samspillet ytterligere
av den menneskelige faktoren – at vi uansett hvor
mye fakta og kunnskap vi har om skred er i stand
til å feiltolke informasjon, overse informasjon, vi lar
oss påvirke av andres valg, av våre egne ambisjoner om bestigning eller nedkjøring på ski og kan på
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Vignett

FARE: Vinterklatring innebærer
alltid bratt terreng, og dermed alltid
potensiell rasfare. Her er Bjørn Kruse
under førstebestigningen av Ut i vår
hage (WI 3+, MI 3+, 350 meter) i
Hemsedal. Foto: Dag Hagen
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«Et snøskred som har stoppet er hardt som betong og graving
med bare hendene er fånyttes. Derfor bør sender-/mottaker,
søkestang og snøspade være en naturlig del av alle klatreres
utstyr når de skal på klatretur i vinterterreng.»

den måten utsette oss for unødvendig og uakseptabel stor risiko. Noen forholdsregler kan vi imidlertid
ta for å redusere faren når vi er på tur:
Les skredvarselet. På varsom.no publiseres
snøskredvarsler som er åpent tilgjengelig for alle.
Les varselet for området hvor du skal på tur og
sjekk værmeldingen. Skredfaren øker når det snør
kraftig og når snøen transporteres av vinden. Avlys
eller endre turplanene dersom varslene tilsier det.
Gjør gode veivalg. Terrenget er den enkleste
faktoren å forholde seg til. Snøskred utløses oftest
i terreng som er mellom 30 og 60 grader bratt.
Holder du deg i terreng som er mindre bratt enn 30
grader er du som regel trygg, men husk at du kan
også i slakt terreng bli truffet av skred som løsner
i fjellsiden over deg der terrenget er brattere. Du
vet heller ikke alltid hvor bratt terrenget er under
snødekket der du befinner deg. Med erfaring og
kompetanse kan du også gjenkjenne snøskredterreng og styre unna dette dersom du skal inn i
områder som er brattere enn 30 grader. Da må du
kunne vurdere bratthet, løsneområder og utløpsområder for skred.
Vurder snødekket. Svakheter i snødekket er en
forutsetning for at det skal kunne løsne skred. Skaff
deg kompetanse til å kunne vurdere snødekket.
Knallhard frossen skare er som regel stabilt og
lite skredutsatt, mens tørr, lagdelt vintersnø kan

være ustabilt og løsne med tilleggsbelastningen
fra en skiløper eller klatrer. Du vil støte på mange
andre snøtyper enn disse – erfaring og kompetanse
er nøkkelen til å kunne vurdere snødekket og
identifisere svake lag i snødekket. Se om du kan
gjenkjenne informasjon fra skredvarselet. Snu
dersom snødekket har vedvarende svake lag.
Minimer eksponeringen. Et skred som løsner vil
om mulig følge naturlige senkninger i terrenget på
sin vei nedover, så som renner, bekkedaler etc.
Unngå slike formasjoner, men beveg deg heller
på rygger om mulig. Om du må krysse søkk i terrenget, gjør det så raskt som mulig for å minimere
den tiden du eksponerer deg for fare.
Ha kameratredningsutstyr tilgjengelig. Dersom du
eller klatrekameraten din blir begravd av skred, er
sannsynligheten for å overleve større jo raskere
du graves fram. Må du vente på den organiserte
redningstjenesten er sannsynligheten stor for at
du allerede er død før du blir gravd ut. Elektronisk
sender-/mottakerutstyr på begge to gjør det mulig
å raskt lokalisere stedet der den skredtatte er
nedgravd. Søkestang gjør det mulig å lokalisere
den skredtatte helt nøyaktig slik at man ikke bruker
verdifull tid på å grave på måfå i nærheten av der
sender-/mottakeren gir signal. Snøspade er helt
nødvendig for å kunne grave frem den skredtatte.
Et snøskred som har stoppet er hardt som betong
og graving med bare hendene er fånyttes. Derfor

bør sender/mottaker, søkestang og snøspade være
en naturlig del av alle klatreres utstyr når de skal
på klatretur i vinterterreng.
NB! Det er ikke nok å bare ha med utstyret, man
må også ha øvd på forhånd på å bruke både
sender-/mottager og på utgraving slik at man ikke
kaster bort verdifulle minutter i en kritisk situasjon
der det står om ditt eget eller klatrekameraten sitt
liv.
Ta et skredkurs! Snøskred er som tidligere nevnt et
stort og komplekst fagfelt, og her har vi bare skrapt
litt i overflaten på temaet. På et skredkurs vi du få
hevet din egen kompetanse og legger grunnlaget
for å bygge egen erfaring. Du vil få mye praksis ute
i snøen hvor du får studere snødekket og lagdeling
i snøen, du vil få vurdere terrenget under veiledning
fra kyndige instruktører, øve på kameratredning
og få en god porsjon med teori og sosialt samvær,
samt møte mange hyggelige deltakere som er
opptatt av det samme som deg. Se etter Norsk
Fjellsportforums godkjenning som kvalitetsstempel
hos arrangøren før du melder deg på kurs.
Les mer om snøskred her:
• Varsom.no/snoskredskolen
• Christer Lundberg Nes, Skikompis,
Selja Forlag (2013)
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TRYGT

KLATRE

ALENE
FØR DU SKAL KLATRE MED AUTOBELAY/SELVSIKRINGSSYSTEM:

2

3

ALLTID KAMERATSJEKK

BE OM OPPLÆRING

OPPMERKSOMHET

Be klatrevakten eller noen andre om å
kontrollere utstyret ditt før du skal klatre. Hvis du er alene må du gjennomføre
en komplett kameratsjekk på deg selv,
hver gang!

Har du ikke fått opplæring i systemet må
du be klatrevakten om å få det slik at du
kan klatre trygt.

Unngå klatring ut til siden inn i
naborutene. Ha full oppmerksomhet
nedover under nedfiring, både på deg
selv og andre folk i veggen eller på gulvet.
Vis hensyn.

ULYKKER KAN SKJE

TRYGG NEDFIRING

SPERRESEIL

Mange klatrere har faktisk glemt å feste
karabineren i selen før aleneklatring.
Sørg alltid for at det blir gjennomført en
komplett kameratsjekk rett før du klatrer.
Karabineren skal være festet i sentralløkka,
og selen skal være korrekt tatt på. Sørg
for å få grundig opplæring før du bruker
systemet.

Slipp veggen helt og len deg bakover med
full kroppstyngde når du skal ned. Unngå
å hekte bein, armer eller klær fast i noe
under nedfiringen. Kommuniser klart og
tydelig til folk under deg at du er på vei
ned, slik at du ikke kommer overaskende
på noen. Merk at nedfiringen kan føles litt
rask de første gangene.

Mange steder har sperreseil på veggen
for å hindre klatring hvis karabineren
ikke er festet til selen. Når sperreseilet
ligger på bakken betyr det at det er en
klatrer i veggen. Husk å feste karabineren
i sperreseilet etter endt klatring.
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