SKREDULYKKE BRENNMOTINDEN BALSFJORD, SØNDAG 16.03.2014
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (også basert på info bl.a. fra politiet i Troms, Røde Kors skredgruppe og
Forsvarets skredgruppe). Kontroll internt NGI: Ulrik Domaas

Ulykkesoppsummering:
En mann på 26 år omkom i et snøskred ved Brennmotinden i Balsfjord søndag 16.03.2014. Mannen kjørte
snøskuter og var på vei opp i bratt terreng da han utløste et stort skred som begravde han ca. 2 m dypt. Mannen
var på skutertur med to kamerater da han utløste skredet. De to andre var et stykke unna og ble ikke tatt av
skredet. Mannen lå ca. 1 ½ time under snøen før han ble funnet og fremgravd av en skigåer og turkameratene.
De startet straks HLR (Hjerte-Lunge-Redning).
Mannen ble fløyet med luftambulansen til UNN hvor han ble erklært død. Dødsårsak antas å være resultat av
mangel på luft (asfyksi).
Mennene var lokalkjente og erfarne skuterførere. De hadde ikke skredutstyr som spade, skredsøker og
søkestang. De hadde noe skredkunnskap og visste at www.varsom.no hadde skredfare 4-stor dagen før
ulykken, og at det var meldt skredfare 3-betydelig ulykkesdagen. Skredet gikk første godværsdag etter et uvær.

Redningsoppsummering:
Funnsted 34W E 449 004 N 7681022 ca. 683 moh. Det antas at skredet ble utløst ca. kl.1230.
Mannen var på skutertur med to kamerater da han utløste skredet. De to andre var et stykke unna og ble ikke
tatt av skredet. De fant raskt den savnedes skuter delvis begravd ved høyre kant av skredet. De hadde ikke
spade, skredsøker eller søkestang og kjørte etter hjelp da de ikke fant den savnede. En av mennene kjørte
ryggen opp til toppen av fjellet hvor det var mobildekning og kl. 1239 ringte han 112 (loggført kl. 1244 i politilogg). Den andre kjørte utover dalen hvor han hadde sett to skigåere som han antok hadde skredutstyr. Han
fant disse og tok med en av dem på skuteren med to sett spade og søkestang. Da mennene med skredutstyret
kom tilbake til skredet hadde det gått anslagsvis 1 time siden skredet ble utløst.
Det ble antatt at den savnede lå høyere opp i skredet enn skuteren. Skuteren hadde fronten vendt nedover og
det ble antatt at den savnede lå i en rett linje mot fjellsiden. De søkte med søkestenger og fant den savnede ca.
5 m ovenfor skuteren på ca. 2 m dyp. Det var relativt løs snø, men skredet gikk utover et vann slik at snø-sørpe
gjorde at spesielt siste del av utgravingen var tidkrevende. De startet straks HLR (Hjerte-Lunge-Redning) og
omtrent samtidig ankom Sea King som første helikopter og satte av redningsmann i skredet. Dette var ca. kl.
1400, dvs. ca. 1 ½ time etter skredet ble utløst.
Omtrent samtidig kom et helikopter fra Forsvaret og Luftambulansen i Tromsø. Forsvarets helikopter hadde
militær skredekspert og to lavinehunder. Luftambulansen kom direkte fra et skred ved Lille Blåmann på Kvaløya
og hadde lege, redningsmann, politi med lavinehund og fagleder skred fra Røde Kors Skredgruppe. Det ble ikke
søkt ytterligere i skredet da den skredtatte var funnet og ingen flere var savnet. Luftambulansen transporterterte
den skredtatte mannen til UNN i Tromsø hvor han ble erklært død etter ankomst.

Været før og under hendelsen:
Det var pent og kaldt vær uten vind da ulykken skjedde. Gjerdevassbu, (710 moh) som ligger 38 km nord for
ulykken, hadde da -10 grader, sørlig svak vind og snødybden på ca. 230 cm. Det var store variasjoner i nedbør
i området før ulykken; Ytre Holmbukt (30 km NV for ulykken) fikk 62 mm nedbør dagene før ulykken, mens
stasjonen i Skibotn (28 km NØ for ulykken) fikk 27 mm nedbør. Det var meget kraftig vind fra sørvest og vest
dagene før ulykken med mye snøfokk. Terrenget hvor ulykken skjedde var en leside hvor det la seg store
mengder vindtransportert snø disse dagene.
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Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
NGI undersøkte skredområdet to dager etter ulykken i godt vær. Skredekspert fra Forsvaret undersøkte bl.a.
snødekket ulykkesdagen.
Skredet var ca. 400 m bredt og gikk langt utover flata. Den omkomne ble tatt i høyre kant av skredet (sett
oppover) hvor fallhøyden var ca. 50 m og hvor terrenget var ca. 35-40 grader bratt. Bruddkanten i den delen av
skredet som tok mannen var 60 til 100 cm høy. Terrenget ble gradvis høyere mot venstre hvor skredets
fallhøyde var ca. 300 m. Utløpsvinkelen til skredet var ca. 25 grader ved funnstedet, og ca. 23 grader midt i
området hvor skredet gikk lengst. Søndre del av skredet gikk lenger enn avmerket på Forsvarets skredkart.
Snødekket var stedvis meget ustabilt med glatte og løse lag nede i snødekket. Disse lagene var resultat av lite
snø og kulde tidligere på vinteren. Snøens lagdeling gjorde at skredet spredte seg mye og ble stort. Snøprofil
med stabilitetstester er gitt bakerst i rapporten.
I følge www.varsom.no var skredfaregrad 3-betydeling da ulykken skjedde. Der stod også bl.a. følgende tekst:
Skredfare søndag: Unormalt store nedbørmengder gjør det krevende å vurdere stabiliteten når man
ferdes i terrenget. Svakt lag av kantkornet snø er flere steder dypt begravet og vil ikke gi fra seg faretegn
som drønn. Muligheten for å trigge store skred i dette laget er likevel til stede som enkelt skiløper, faren
er større der snødekket er tynnere. Fokksnøen som nå ligger i alle leformasjoner er flere steder ustabil
og sjiktoverganger i denne kan gi skred ved liten tilleggsbelastning. Ustabil fokksnø kjennetegnes ved
faresignaler som oppsprekking og drønn. Skred i fokksnøen kan også føre til påvirkning av lag dypere
i snødekket og dermed løse ut større skred på svakt lag av kantkornet snø.
Skredet var ca. 400 m bredt og gikk ca. 400 m utover flatt terreng der utløpet var lengst. Skredmassene dekker
ca. 75.000 m2 og estimeres til å ha volum på mer enn 100.000 m3. Skredet klassifiseres da som meget stort
(klasse 5). Skredsnøen antas å veie om lag 200 kg/m3 slik at det var om lag 20.000 tonn snø som gikk til brudd.
Dette tilsvarer vekten av om lag 20.000 personbiler.
Kommentarer:
Fatale skredulykker kan forebygges ved å redusere sannsynligheten for å bli tatt av skred og redusere
konsekvensene av skred. De ”3 sikkerhetsmurene” er en metodikk for å forebygge fatale skredulykker:
• Mur 1 – farevurdering: I følge www.varsom.no var det skredfare 3-betydelig da ulykken skjedde. Alle
som skal ut i fjellet må sjekke skredvarslet og tilpasse turen etter forholdene. Anbefalinger gitt av SLF i
Sveits og den norske "Afterski-metoden" sier at man bør unngå alt terreng brattere 30 grader ved slike
forhold. Mannen var på vei opp vesentlig brattere terreng da han utløste skredet. Trygge turer kan
planlegges fra helningskart på http://skredkart.ngi.no/.
• Mur 2 – risikoredusering: Risikoredusering betyr bl.a. at man skal unngå terreng hvor et skred må
forventes å kunne bli fatalt. De spesielle snøforholdene gjorde at den skredtatte utløste et meget stort
skred som fikk fatal konsekvens.
• Mur 3 – redning: Tiden er kritisk hvis man blir tatt av skred. De fleste som graves ut innen 15 minutter
overlever, mens de fleste som ligger mer enn 30 minutter under snøen omkommer. Alle bør derfor ha
kameratredningsutstyr med spade, skredsøker og søkestang. Uten slikt utstyr og effektiv
kameratredning er det lite sannsynlig å overleve et snøskred.
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Figur 1: Ulykken skjedde ved rød markør ved Nordkjosbotn ca. 50 km SØ for Tromsø.

Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Foto 1: Oversiktsbilde av skredet i fjellsiden til høyre for toppen (1166 moh). Sporene ned terrenget til høyre for skredet
viser gruppas veivalg inn i området.
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Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Foto 2: Skredet var ca. 400 m bredt. Funnsted er i høyre kant hvor fallhøyden er ca. 50 høydemeter. I venstre del er
fallhøyden ca. 300 høydemeter, og skredet gikk ca. 400 m utover flatt terreng.

Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Foto 3: Foto fra bruddkant viser funnsted i venstre kant ved rød sirkel. Merk to skutere parkert i venstre kant av skredet.
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Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Foto 4: Foto fra funnsted med delen av skredet som tok den omkomne. Bruddkant her 0.5-1 m høy.

Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Foto 5: Foto viser stor bruddforplantning og langt skredutløp.
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Figur 2: Oversiktskart med funnsted (rødt flagg) og skredet.
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Figur 3: Detalj av skred og ulykkesområde. Helningskart finnes på http://skredkart.ngi.no/
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Figur 4: Undersøkelser av snøen ved bruddkanten to dager etter ulykken. Skredet ble utløst pga. kollaps i helt løst snølag
ca. 85 cm under snøoverflaten som ligger mellom to harde lag.

Figur 5: Data fra yr.no viser temperatur og nedbør i Skibotn ca. 28 km NØ for ulykkesstedet. Skredet gikk søndagen i uke
12 som var første godværsdag etter uvær.
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