ULYKKESRAPPORT
STORE VENGETIND
24. juni 2020
For sikkerhetskomiteen NKF,
Odd Magne Øgreid sikkerhet@klatring.no
Den 24. juni omkom en 71 år gammel erfaren er det en foss hvor elva kommer ut i fri luft.
klatrer i en utglidningsulykke på vei opp mot Store Turfølget kommer til et punkt som er litt
Vengetind i Romsdalen.
trangt, og et fall kan føre til at man lander 3
meter lenger nede. Her blir det litt stopp i hele
Et turfølge på åtte personer har planlagt tur gruppa. De går en og en forbi dette partiet, noe
sammen opp til Store Vengetind denne som fører til at det blir litt strekk i gruppa.
finværsdagen i slutten av juni. De starter fra
parkeringsplassen kl. 06.45. En løs plan er at Få minutter etter gruppa har passert dette
klatrerne skal fordele seg på tre taulag på klatre- opptaket (kl. 09.49) faller en av deltakerne i turrutene «Vesteggen» og «Drømmediederet».
følget, treffer et klippeutspring og faller videre
ned i den bratte snørenna (Vestgjelet er her
For å unngå den tette krattskogen starter 40-45 grader bratt med vårsnø) med hodet først og
turfølget opp et snøfelt som strekker seg nesten armene langs siden. Han falt ca. 10 høydemetre,
helt ned til vegen, før de etter en stund flytter seg og skled ca. 20 meter på snø, totalt 20 høydeover på en rygg med lyng og noen grusete stier metre (i følge GPS-klokke). Han stopper opp
innimellom. Det er fortsatt snø over svaene som mellom snøkanten og et berg som har smeltet
leder opp til innstegene. Derfor er planen å følge fram. Like etter høres roping. Han som falt er i
ryggen som strekker seg opp til innsteget på live, tydelig bevisst, men har det vondt. Det blir
klatrers venstre av «Vestgjelet». Turfølget umiddelbart ringt til 113 og AMK varsles om
kommer seg inn på ryggen nesten tørrskodd ulykken.
bortsett fra et 5m bredt snøfelt som må krysses
på veien. Overalt hvor de går er det stort sett tørt En annen deltaker (P2) i turfølget tar seg raskt
og fint, og siden turen startet tidlig på morgenen nedover, bruker isøks i snørenna for å nå den
går de stort sett i skygge.
skadede. Den skadede spør hva som har
skjedd, og gir uttrykk for at han har smerter
Etter å ha krysset over et parti med sva som er i hofte og rygg. Han henger i klem med beina
snøfritt for å komme inn på ryggen ved Vestgjelet mellom snørenne og sva hvor det er vannsig. P2
blir det litt brattere med noen små grusete opptak sikrer seg selv og den skadede med isøks og
her og der, men ingenting som virker spesielt slynger.
utfordrende. Videre oppetter ryggen fortsetter
det med små opptak, men nå på tørrere og fast En tredje deltaker (P3) tar seg litt ned mot
stein. Ryggen føles ikke eksponert, men lengre skadestedet uten å gå inn i snørenna, rigger
ut mot Vestgjelet (klatrers høyre) er det noe standplass med to kamkiler i et solid riss (15m
brattere. Vestgjelet er snødekt, og noen steder skrått ovenfor skadede), og sender et tau ned
har berget smeltet fram. Lengst nede er elva med en fjerde person (P4) som tar seg helt ned
som renner under snøen synlig på noen punkter. til P2 og den skadede med isøks og backup i
tauet. Tauet er festet i en Petzl Micro Traxion
I bunnen av Vestgjelet (der ryggen startet) som sitter i en låst skrukarabiner i standplass.

Planen er å få heist den skadede ut av snørenna og
inn på fast fjell på ryggen.
Når P4 når frem til P2 og den skadede får de løsnet
den skadede, langt han flatt oppå ryggsekk i snørenna og sikret han i slynger og tauet fra standplass.
Dernest improviseres en sele ved hjelp av slynger på
den skadede, og det settes en kamkile i et flak som
backupsikring. Den skadede får ekstra klær over seg.
Det blir vurdert som uforsvarlig å flytte den skadede
ut av renna grunnet fare for fall, fare for å forverre
skaden, samt at helikopter er rekvirert og det skal ta
kort tid før redning.
P3 fikserer den delen av tauet som ikke går ned
fra Micro Traxion i standplassen og rappellerer ned
denne. Siden denne delen av tauet er for kort til å
komme helt ned, sikrer han seg den siste biten på
den delen av tauet som ble sendt ned først med
klemknutesikring og forlengerslynger inntil han er på
nedsiden av den skadede og kan hjelpe til. P2 og P3
blir værende i snørenna med den skadede mens P4
forlater snørenna for å kommunisere med resten av
gruppa og klargjøre tau til redningspersonell. P2 og
P3 jobber med å støtte opp den skadede (først med
hender og knær, etter hvert med isøkser som P5 kom
ned med) og fokuserer på å kommunisere med den
skadede, holde han bevisst og pakke han inn i mer
klær. Det blir etter hvert også rigget et ekstra fast tau
som sikring for de som står i snørenna.
Et ambulansehelikopter kommer flygende over et
par ganger, klokken 10.13, men lander ikke. Luftambulansen, som ikke har vinsj, må først klargjøre
for å fly inn redningsmann underhengende.
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Klokken 10.25 kommer ambulansehelikopteret
tilbake og setter ned en redningsmann med båre.
Han tar seg ned i snørenna via faste tau og får
etablert båre under den skadede. Sea King
ankommer kl. 10.51, sender ned to redningsmenn med vinsj som også tar seg frem til den
skadede via faste tau. Den skadede blir løftet ut
med den ene redningsmannen klokken 11.27.
Redningsmann nummer to blir deretter heist opp
og Sea King setter kurs mot sykehuset. Alle forlater
snørenna, og resten av turfølget har en kort debrief
med redningsmannen fra ambulansehelikopteret før
han også blir heist ut. Tau og standplasser blir rigget
ned og turfølget tar seg ned fra ryggen.
Den skadede klaget først over smerter i hofte og rygg.
Han var i stand til å redegjøre for hvor han var, og
responderte på forespørsel. Han begynner etter hvert
å klage over kulde, og på et tidspunkt gir han uttrykk
for at han har ingen følelse lengre. Bevissthetsgraden
var synkende, og da det nærmet seg utløfting med
helikopter var bevissthetsgraden tydelig nedsatt. Han
kunne da ikke redegjøre for hvor han var, og klarte
ikke å svare på enkle spørsmål. Med noe overtaling kunne han fremdeles åpne øynene på forespørsel. Han døde i helikopteret på vei mot sykehuset.
Klatrer hadde indre skader/bruddskader som kan
relateres til fallet, og disse forårsaket det dødelige
utfallet.
Ulykken er igjen en tragisk påminnelse på hvor utsatt
man kan være i enkelt klyveterreng hvor man føler
seg trygg. Utglidningen skjedde på tørt fjell, på et
ikke veldig utsatt sted, men fikk allikevel tragisk utfall.
Årsak til selve utglidingen er ikke kjent.

