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HIB
Hamar, Stange og Løten

1.432 km2

53.600 innbyggere
68 ansatte i 43 årsverk hvorav 42 på heltid

5 brannmannskaper i kasernert vakt i Hamar. 
2 deltidsstasjoner med til sammen 26 mannskaper.
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Starten

• ”Full alarm” til Stange brannstasjon kl.  
12.11.

• Overordnet vakt og tankbil rykker ut fra 
Hamar

• Fem minutter senere rykker Stange ut med 
to biler og fem mann



Startproblemer

Brannsjefen var på fjelltur uten bil

Varabrannsjefen var opptatt i møte i Hamar

Beredskapsleder og branningeniør var på møte i Elverum

Årets sommerferie hadde startet – redusert førsteutrykning

Overordnet vakt var derfor alene om ledelsen i (for) lang tid





Utviklingen
• Det var kraftig vind og meget tørt. Brannen 

spredte seg i store ”hopp” og brannmannskapene 
løp etter brannen.

• Eget radiosamband virket dårlig. Mobil-dekningen 
var derimot bra.

• Skogbrannhelikopteret ble rekvirert kl. 13.13 og 
ankom ca kl. 15.

• Sivilforsvaret rekvirert kl. 13.28 og kl. 17.22 er de 
første SF-mannskapene på plass. SF bidro med 
650 mannskapsdøgn. 



Utviklingen

• Politihelikopteret ankom ca kl. halv to og tok 
fagleder brann med på rekognosering.

• Ca. kl. 15.30 meldte NRK lokalradioen om behov 
for hjelp fra gårdbrukere.

• Brannsjefen i MHBR ringte og tilbød sin hjelp.
• Fra kl. 19.40 var også tre helikoptre fra forsvaret 

med på slokkingen.
• Brannvesenet hadde 50 mannskaper med denne 

første kvelden.







De siste dagene
• Ved midnatt, tolv timer etter brannstarten, var 

brannen dempet og avgrenset såpass at det ble 
foretatt nedtrapping og omgruppering av 
ressursene. 120 personer hadde da vært involverte.

• I dagene som fulgte frem til onsdag 21. juni kl. 
15.00 blusset det stadig opp småbranner i området 
som ble slokket etter hvert. Samtidig pågikk det 
sikring av yttergrensene ved å lage branngater.

• Skogeier omdisponerte sitt innleide helikopter fra 
gjødsling til skogbrannslokking. Det hadde stor 
betydning for slokkingen.

• Brannområdet omfatter 3.500 dekar, herav 1.980 
dekar produktiv skog. 



Samarbeidspartnere
Brannvesenet i Nord-Odal
Brannsjefen i Midt-Hedmark brann og redning

Sivilforsvaret og annen bistand fra staten

”Frivillige” fra Rena Leir (Forsvaret)

Lokal gruppe fra Røde Kors Hjelpekorps

Romedal og Vallset bondelag

Skogeier – Romedal almenning/Stange Almenning





Avslutning
* På grunn av Helikoptrenes innsats kunne begrensningen skje allerede etter 

tolv timer og slokkingen etter åtte døgn.

* Ledelse av store skogbranner er en stor og spesiell utfordring for brannvesenet.
STØTTESTAB må bli et tilbud til brannsjefene.

* Forbedre skogbrannplanen, med sterkere fokus på ledelse og avtaler med 
samarbeidspartnere. 

* Hva med skogbrann-beredskapsnivået i forhold til forventninger og regelverk?
(når er godt godt nok ?)

* Er det rett og rimelig at (innbyggerne i) en kommune med stor 
skogbrannrisiko skal bære de store utgiftene til skogbrannslokkingen ?
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