
Fra lyngbrann til villbrann



Hvorfor mister vi kontrollen?

Opplæring og kunnskap Kartlagt område 



Befare område – legge plan

• Terreng

• Naturlige branngater

• Hvor må en lage branngater

• Brennbart materiale

• Hvor starte brann 



Hvorfor mister vi kontrollen?

Antall 
personell som 
er nødvendig

Utstyr 
Sjekk av vær 

og 
luftfuktighet



Hvorfor mister vi kontrollen?

Bacup 
styrke

Blir redd
Uheldig pga 

uforutsett 
værendring   





Mistet kontroll på grunn av terreng, mørket
frembrudd og manglende plan for område.



Tørt, mye gress/lyng og høydedrag.
Forberedelser, kunnskap, redd. 



Planlegging – kunnskap. Mistet kontroll 
pga vind. 





Gress/lyngbrann 12.03.2022 - Seldal 

12.03.2022 fikk brann 06 inn flere henvendelser rundt bråtebrenning. Brann06 hadde fått inn melding 

og brenning etter oppsatte føringer. Ble mange meldinger om brann i område og Oltdal brannstasjon 

ble derfor sendt ut for å sjekke om det var kontroll, ble ved ankomst konsentrert at brenning var ute av 

kontroll. 

N21, S71,N31  og S112 ble sent ut.    



Sektor 1

Sektor 4

Sektor 3

Sektor 2

Første KO

Andre KO

Adkomst

Adkomst

Adkomst

Start

900 mål 



Værforhold
12.03.2022
Branndagen var det 4 grader og det har 
vært oppholdsvær I et par uker, vinden
var på 12m/s og opptil 22m/s I kastene, 
enda høyere på toppene. Pga vind over 
tid så var luftfuktigheten fra mandag
sunket fra 92 til 45 noen som resulterer I 
tørt grass/lyng på overflaten. 

Kombinasjon mellom tør vegitasjon, lav
luftfuktighet og kraftig vind samt kupert
terreng vil utgjøre en stor risiko for å 
miste kontroll. 

Værmeldingen er fra søndagen ikke lørdagen dermed noe lavere vind en reelt.





Områder som ble satt som risiko. 4 ringer ved seldal/Røynli er bygninger og 
rød ring ved rv 450 er toberget der det sto 10 vogner/bobiler. 



Bemanning/utstyr totalt på hendelsen:

Bemanning total med vakthold 
40 stk

• 30 i akuttfasen

• 8 igjen ved vaktbytte

• 2 nattevakt

Hendelsen varte fra 11.30 – 21.00 
med påfølgende vakthold til 07.00

Utstyr

• Pisker

• Ryggsprøyter

• 6 Blåsere

• Pumper og utlegg

• 3 ATV

• Naturbrann flak 


