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Værforhold

• Faregrad 2 meldt på varsom.no

• Melding om flere skiløperutløste skred i timene før/rundt dette 
skredet

• Flere naturlig utløste skred observert



Situasjon – Skred Brunstadhornet

• 16:18 Kvinne ringer 113 (112 koblet inn).  Turkamerat tatt i skred.  Har 
vært på Brunstadhornet, kan ikke beskrive nærmere hvor hun er. Kan 
beskrive et fjell i nærheten men ikke noe om terrenget. Politi vet ikke 
helt hvor innringer er. Begge har S/M. Innringer lurer på om hun skal 
starte søk. Politi bekrefter at hun må ta seg inn i skredet og starte søk.

• 16:22 SAR varsling utført.

• Politi prøver gjentatte ganger å få kontakt med innringer. Ikke kontakt.



Beslutningsutfordringer - skadested?

1. Hvor er skredet gått?
Oppmøte sted for mannskap blir på Brunstad i Sykkylven.  Brunstadhornet er i 
Sykkylven kommune.



Beslutningsutfordring – hvorfor ikke kontakt?

• Er innringer tatt av et nytt skred?

• Er det manglende dekning?  

• Det var kontakt med innringer like ved skredet



Beslutningsutfordring – sikkerhet for 
mannskap
• Det er ikke flyvær. Lokale skyer dekker fjellområdet rundt 

Brunstadhornet og skadested

• Skal en sende mannskap inn?
• Er det risiko for skred på veien inn i området?

• Hvem skal evt sendes inn?

• Hvor fra?



Ny status etter ca 1 time og 25 minutt

• 17:43 Innringer ringer tilbake til 112. Har tatt seg nedover mot Urke 
og til området med dekning. 

• Skredtatt bekrefter funn av omkommet person.

• Turfølge hører lyd av heli, men kan ikke se heli. (330)

• Dame går mot heli og blir hentet ut. 



Aksjonsfakta 

• Det blir vurdert som for stor risiko å sende mannskap inn i mørket på 
ski. Aksjonen satt på vent til neste dag og CHC skal fly skredgruppe 
inn.

• Neste dag (søndag) gir ikke værvindu til å fly inn.

• Omkommet hentet ut mandag av skredgruppe som blir flydd inn i 
området av CHC.



Beslutningsutfordringer som kunne vært aktuelle

• Skredtatte ikke funnet så raskt og ingen kontakt med innringer på 
flere timer.

• Skredtatt gravd frem, men skadet.

• Skredtatt ikke funnet av turfølge.



Oppsummering

• Lokalisering er svært viktig i tidlig fase.

• Tenk flere veier og ulike transport midler inn til skadested.

• Tenk gjennom scenarier på øving og etter aksjoner selv om det aldri 
blir helt det samme som en skarp aksjon.


