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Ulykkesrapport 

Snøskred – ulykke 

 

Brunstadhornet, Urke-Ørsta 

09.03.19 

 

 

 

Snøskredet ved Brunstadhornet/Urke med ca utbredelse inntegnet.   Foto: Volda og Ørsta Røde Kors 

Skredgruppe. 
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1 Om rapporten 
 

Hoveddelen av rapporten er skrevet av Volda og Ørsta Røde Kors skredgruppe. Kapittelet om 

hendelsesforløp er basert på opplysninger fra turfølge.  

 

Kilder:  

DNMI – værdata 

Varsom.no - snøskredvarsel 
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2 Hendelsesforløp 
 

En person omkom i skred ved Gullmorbreen lørdag 9.mars.  Den omkomne var i et turfølge på 2 

personer.(mann, omkommet + dame)  Turen starter på Brunstad (120 moh.) i Velledalen, Sykkylven og 

mål var Urke (10 moh.), Ørsta. Dette er en overgangstur tur som går retning sørover og noe av turen 

vestover. Det var også et mål å bestige Brunstadhornet (1524) som del av turen.  Skredet gikk ca. kl. 

1620. 

 

 
Kart viser ca. planlagt rute.  Blå pil indikerer ca. hvor turfølge snudde mot toppen av Brunstadhornet. 

Toppen er på 1524.  Rød pil indikerer ca. hvor person ble tatt av skred. 

 

Turfølge starter fra Vellesetra ca. kl. 10:30. Varsom.no er sjekket i forkant og turfølge er kjent med at det 

er varslet grad 2 og moderat skredfare.  Tekstvarsel er ikke lest av dame i turfølge. Det er uvisst om 

omkommet mann leste tekstvarsel før turen.  Det er bra vær og det observeres ikke noe kraftig vind og 

noe av turen blir gått i t-skjorte.   Etterhvert passeres Gullmordalsvatnet og turen går deretter mot 

Brunstadhornet (1524). Det blir ikke observert skred i området eller vind som kobles mot skredfare. Det 

er litt vind oppover mot Brunstadhornet. Etter hvert høres det drønn i snøen.  Turfølge velger derfor å snu 

før toppen.  To utenlandske skiturister som også har gått samme rute fra Vellesetra mot Brunstadhornet 
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blir oppfordret til å snu pga. drønn i snøen. Disse snur også, men returnerer til Vellesetra.   Turfølge som 

senere blir involvert i skredulykken starter nedkjøring i retning Urke. Turfølge passerer vann på ca. 1080 

moh. På kanten før nedkjøring mot vann på ca. 1000 moh. stopper turfølge. Mann starter nedkjøring til 

neste vann. Høydeforskjell er ca. 80 meter. Bratthet er opptil 35-38 grader.  Når første person (mann) er 

kommet ca. midt i siden løsner det et flakskred ca.120m langt og ca. 40 m bredt.  Skredet utløses ca. kl. 

1620.  Mann er da ca. midt i siden og forsvinner ganske fort i snømassene. Dame varsler umiddelbart 113. 

Kjører deretter ned i skredet og lokaliserer skredtatt med sender/mottaker. Starter utgraving umiddelbart.  

Mann blir delvis utgravd, men det er tydelig for turfølge at person er omkommet.   Mann ligger på ca. 

1,6m dybde. Vinden har nå økt en del og utgravningsområdet får stadig påfyll av vindtransportert snø.  

Turfølge setter sekk og søkestang igjen for å markere funnsted. 

Turfølge har ikke dekning på mobil i skredområdet.  For å få kontakt med nødetat må hun ga ca. 1 km 

nedover dalen mot Urke.  Sikten er nå dårlig på grunn av vind og lave skyer. 

 

Ruten fra Vellesetra – Gullmordalsvatnet var denne dagen i lo-side. Vinden var også betydelig mindre i 

lavere strøk. Dette kan være medvirkende til at vindtransporten som foregikk i høyden ikke ble fanget opp 

av turfølge. 

 

3 Organisert redning 
Organisert redning ble iverksatt umiddelbart etter melding om skred. Det var noe usikkerhet om nøyaktig 

stedsangivelse. Grunnet manglende mobildekning når melder var i skredet var det ikke mulig å spore 

telefonen.  Det ble derfor en del usikkerhet om det var best å ta seg inn til skredet fra Brunstad eller Urke. 

Etter hvert ble det sendt mannskap til begge sider.  Luftambulanse (Førde) var første redningsressurs i 

området. På grunn av lavt skydekke rundt fjellområdet var det ikke mulig å komme inn.  Seaking 

helikopter fra Ørland kom ikke inn fra nordsiden, men kom seg et stykke inn fra sørsiden (Urke) men pga. 

dårlig sikt var det ikke mulig å fly helt inn i området.  Parallelt prøvde en å sende bakkemannskap på 

ski/delvis scooter inn fra Brunstad(nord) og Urke (sør).  Når en igjen fikk kontakt med innringer ble 

vedkommende bedt å gå i møte med Seakingen.  Hun ble etter hvert plukket opp av Seaking ca. 1 km fra 

skredet.  Det ble da meldt fra dame i turfølge at skredtatte var omkommet.  Grunnet mørke og risiko for 

skred mot redningsmannskap ble aksjonen for å hente den omkomne utsatt til neste dag.  Veien inn til 

skadested krevde passering av områder på over 30 grader eller i utløpsområder. Transport på bakken var 

dermed ikke aktuelt pga. sikkerhet til redningsmannskapene.  Neste dag var det snøbyger og lavt 

skydekke i området og for kort værvindu til å kunne utføre transport inn, utgraving og uttransport.  

Uthenting ble derfor igjen stoppet og utsatt til mandag.  Mandag ble uthenting gjennomført med 

redningshelikopter transport inn/ut (CHC Florø) og Volda og Ørsta Røde Kors skredgruppe. 

Omkommet person var tildekt av snø etter vind og snøbyger.  Person lå på 1,6 m dybde i bunnen av 

skredtungen.  Funnsted var markert med søkestang og sekk av turfølge.  Sender/mottaker på skredtatt var 

fortsatt aktiv på send. Batteristatus 40%.  En enkelt test av identisk sender/mottaker med alkaliske batteri 

viser at på ca.5døgn går kapasiteten fra 100% til 60%.   Fra 60% til 40% ca. 5 døgn. Fra 40% til 0% ca. 5 

døgn.  
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4 Vær og skredvarsel 
Det var flere uker med mildt vær og lite nedbør som snø på Sunnmøre siste uker før hendelsen. I dagene 

før skredulykken kom det en del nedbør som snø. Det er meldt fint vær i helgen og nedbøren som kom 

siste dager tilsier løssnø der hvor vinden ikke ha fått tak.  Mange ser på de gode værmeldingene og satser 

på toppturer denne dagen.  Varsom melder grad 2 – moderat.   

Mange ser kun på gradtallet og teksten moderat.  Svært få leser tekstvarselet før turen planlegges og 

gjennomføres.  En spørrerunde blant «vanlige skifolk» som var på topptur på Sunnmøre denne dagen 

bekrefter at de ikke har lest mer enn gradtallet og beskrivelse av grad. (2- moderat skredfare).   

 

 

Værstasjon Eitrefjellet, Ørsta.  Data levert av Metrologisk institutt 

Dato Nedbør 

siste 24 

timer kl. 

0700  * 

Temp 

maks 

Temp 

min 

Maks vind Vindretning 

10.mars 0,2 mm -4,4 -9,8 9,2 m/s NV 

9.mars 8,9mm -4,3 -8,2 15,9 m/s  

10-16 m/s på 

formiddagen 

NØ - NV 

8.mars 4,1mm -3,1 -5,9 14,8 m/s NV 

7.mars 0,1 mm 0 -3,7 10,5 m/s NØ - NV 

6.mars 1,8 mm 0,1 -3,1 8,2 m/s NØ 

5.mars 0 mm -1,5 -4 11,8 m/s N-Ø 

4.mars 2,3 mm 2,6 -3,3 10 m/s N-Ø 

      

 

_* Det var mye bygevær og store lokale forskjeller på nedbør 8. og 9. mars.  Dette er typisk for NV 

vindretning med nedbør. 
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Bildet fra Sæbø mot Slogen 090319 ca kl. 0900. Det er tydelige stor vindtransport i høyden.  Vinden i 

lavlandet er betydelig mindre. Foto: Bjørn Berge 

 

5 Snødekke  
Det er ikke blitt tatt snøprofil i skredområdet pga. sikkerhet til redningsmannskap. Det gikk flere 

tilsvarende skred på Sunnmøre denne dagen.  I ettertid har det vært gravd og laget snøprofil andre steder 

på Sunnmøre.  Det er ikke funnet større mengder rimlag som kan være årsak til den store mengden skred.  

Konklusjonen er at vindtransportert nysnø har gått til brudd på gammelt kantkornet lag.  Skredet starter på 

1080-1060 moh. i sørhelling.  Skredet er definert som stort, skredstørrelse 3 (1.000-10.000 m3) Dette 

stemmer med utsendt varsel med tanke på sted, helning og størrelse. Det var forventet størrelse 2 men 

varsel tilsa også mulighet for størrelse 3. 

I timene før skredet går kommer til melding til politiet om flere skiløperutløste skred på Sunnmøre. 

12:56 Grøtsdalstindane, Bondalen, Ørsta.  Reg obs 185230 

13:29 Sandegga, Skjåstaddalen, Ørsta    Ca 300m langt, 40m bredt. Fjernutløst. 

14:32 Saudehornet, Ørsta, reg obs 185163 

14:57 Ystevasshornet, Sykkylven 

I tillegg er flere andre hendelses registrert i regobs. 

 

https://www.regobs.no/Registration/185230
https://www.regobs.no/Registration/185163
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I forbindelse med uthenting av melder med Seaking utløser redningsmann et mindre flakskred.  Utdrag 

fra regobs registrering under.  ( https://www.regobs.no/Registration/185226) 

 

 

  

https://www.regobs.no/Registration/185226
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6 Terreng  
 

 
Omriss nord for Gullmorbreen indikerer snøskredet.  Skiløper kom inn i fra øst siden og langt oppe i 

skredet. Eksakt punkt hvor skiløpet kom inn er ikke kjent. 
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Bratthetskart med  ca. omriss av snøskred inntegnet.   Snøskred gikk fra nord mot sør. Kart kilde: NVE 

temakart. 
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Flyfoto over området. Omrisset midt i bildet angir ca. utbredelse av snøskredet. Kart kilde: NVE 

temakart. 
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7 Læringspunkter  
 

Les tekstvarsel på varsom.no 

Flertallet av de som går toppturer i skredutsatt terreng kjenner til skredvarslene på varsom.no og mange 

følger med på varsom.no før topptur.  Tallet sier ingenting om skredproblemene og hvor en finner disse. 

Dersom en leser teksten i varselet får en bedre innblikk i hva og hvor en skal være ekstra observant på 

skredproblemet.  Forholdene kan endre seg i løpet av en lang skidag. Det er viktig å vurdere 

skredforholdene underveis også. 

 

Vind er skredbygger 

Det var stor vindtransport natt til aktuell dag og vinden økte utover formiddag. Dette var tydelig i fjellet 

denne dagen. Turfølge gikk stort sett sørover med vind i ryggen. De ble ikke gått i lesider før siste del 

mot toppen av Brunstadhornet.  Det kan da ha vært vanskelig å se vindøkningen utover dagen. Stor 

vindtransport over fjelltoppene indikerer at store snømengder flyttes. Denne vinden og snøtransporten er 

skredbygger. Vær derfor obs når en ser slik forhold. (se bilde av Slogen lengre oppe i rapporten) 

 

Bindinger 

Rando bindinger kan settes i låst posisjon fremme (gå modus) når en renner nedover for å hinder utløsing 

av binding ved stor belastning. Ski (og staver) kan virker som anker når en blir tatt i skred. Skiene kan 

medfører at skredtatt blir dradd lengre ned i skredet. Bindinger bør derfor ikke være i låst fremme ved 

nedkjøring. I denne hendelsen er det ikke noe som tilsier at dette hadde betydning for utfallet. 

 

Batteri sender/mottaker 

Batteri forbruk i send modus generelt lavt. Test av samme type sender/mottaker viser ca. 10% tap pr. dag.  

Dette vil også variere med batteri type. Estimering tilsier at apparatet hadde ca. 60% batteri status ved 

start av tur.  Det ville vært batteri igjen til 5-6 dager til. Rekkevidden vil signal vil etter hvert blir 

dårligere.  Sender/mottaker i søkemodus har betydelig større batteriforbruk. Det er derfor viktig at batteri 

skiftes i god tid før det blir dårlig. Anbefalinger tilsier batteriskift før det viser 60% batteri. Batteri status 

var ikke noe problem i denne saken og sender/mottakerville sendt signal i mange dager til. Dersom 

forholdene tilsier at det tar lang tid før redningsmannskap kan gå inn i skredet er det viktig å ha god 

batterikapasitet. Batteriforbruket og også betydelig høyere ved bruk i søkemodus. Det er derfor viktig å ha 

gode batteri. 

 

Stedsangivelse for redning 

Det er svært viktig med riktig og god stedsangivelse. Sporing av mobiltelefon gir en ekstra sjekk på sted. 

I dette tilfelle forsvant innringer utenfor dekning og det var ikke mye å få mer info eller sporing av 

telefon. Det er viktig at nødetat får mest mulig av essensiell info i første samtale. 


