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SKOGBRANN I MYKLAND
09. – 20. JUNI 2008

Ove Frigstad
Avd.leder

ØABV

27.08.09

ØABV FRA 01.01.2008

• 7 kommuner – Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, 
Vegårshei, Åmli

• Areal ca 3.150 km2

• Antall innbyggere ca 64.000

• 8 brannstasjoner

• 55 heltidsstillinger, inkl feierpersonell

• 125 deltids-brannmannskaper

• 60 skogbrannreserver

• 378 ”særskilte brannobjekter”
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FAKTA 1

• Skogbrannindeks ved brannstart = 225

• Brannområdets størrelse ca 27.000 mål (Tromøya)

• Brannområdets ”omkrets” ca 35 km

• Nedbrent 19 hytter i Steane hyttefelt, 2 i Mykland 
sentrum, 1 på Hundsknappen + 2 - 3 skur/koier
Bygningsmessig verdi 10 – 20 mill kr

• Brannskadet ca 19.000 mål produktiv skog                  
Verdi > 30 mill kr. 14 skogeiere rammet

• Evakuert totalt 77 personer

• Nedbrent ca 40 høyspent- og ca 40 lavspentmastre
(ca 450 m linjer) 

FAKTA 2

• ØABV stilte selv med totalt ca 500 mann/økter,            
fra 8 brannstasjoner

• Sivilforsvaret stilte med totalt ca 800 mann,             
fra 7 distrikter, mange av dem i flere økter

• Heimevernet stilte med totalt ca 500 mann/økter,         
fra 8 HV-områder

• Røde Kors stilte med ca 20 pers pr døgn

• 9 andre brannvesen stilte med totalt ca 250 mann

• Øktene var som hovedregel på 12 timer, med 
utskiftning kl 0900 og 2100

• (Totalt timeforbruk ca 44000. Tilsvarer ca 22 årsverk) 
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FAKTA 3

• Brannvesnene stilte med
- Slokkebiler
- Tankbiler
- Motorsprøyter og brannslanger
- Håndredskaper

FAKTA 4

• Sivilforsvaret stilte med 
- ca 38.000 m brannslanger
- ca 50 pumper
- KO-telt, med nødvendig infrastruktur 
- sambandsutstyr
- kjøretøyer
- kjøkkenutstyr

• HV stilte med kjøretøyer
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FAKTA 5

• Andre og frivillige stilte med
- Traktorer
- Gjødseltankvogner med pumper
- Terreng gående kjøretøyer
- Skogsmaskiner

FAKTA 6

• Brannårsak: Maskinarbeid i skogen

• Kostnad for SF, HV, Luftforsvaret og 
skogbrannhelikoptertjenesten: 22 – 23 mill.

• Kostnad for ØABV: 9,5 mill.
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BRANNOMRÅDET

Brannen ble meldt 110 mandag, 09. juni kl 1534

Brannstart
(rødt)

”Sikker” sone

Sektorgrenser

”Sikker” sone

Sektorgrenser
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DAG 1 – MANDAG 09. JUNI

• Brannsituasjonen
- Brann over et ca 500 mål stort skogsområde, avgrenset 

av hhv Rv 42, en skogsvei og ei elv 
- Muligens truet hyttebebyggelse Steane (på andre siden av elva)
- Brannen under kontroll tidlig på natta, etterslokking ut over morgenen

• Organisering
- ØABV`s ordinære brannvesen-organisering 
- Provisorisk KO på holdeplass Rv 42

• Personell
- ØABV`s egne mannskaper fra Froland, Moland og Åmli, 
25 mann fram til kl 0100, deretter 7 fra Åmli

- Noen lokale frivillige
- SF mobilisert (ankom rundt midnatt), ca 15 mann FIG Arendal

DAG 1 – MANDAG 09. JUNI

• Utstyr
- Mannskapsbiler med pumper, fra de involverte brannstasjonene
- Private ATV

• Helikopterstøtte
- Anmodning til HRS om helikopter ca 2 timer etter ankomst
- Helikopter ikke tilgjengelig (satt på vent)
- Purret etter ytterligere 1 time, og videre utover (bistand fra Politiet)
- Brannen i startområdet kontrollert uten helikopterstøtte
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DAG 2 – TIRSDAG 10. JUNI

• Brannsituasjonen
- Vinden snudde og økte i styrke tidlig formiddag, og dreiet flere ganger 
- Brannen blusset opp, glør blåste 30 – 40 m, tildels toppbrann 
- Brannen gikk over både Rv 42 og elva tidlig ettermiddag
- 19 hytter i Steane hyttefelt brant
- Mykland sentrum truet, herunder kirka
- 2 hytter ved kirka brant
- Gruppe av slokkemannskaper måtte trekke seg ut pga fare
- Kort sagt: 4 – 5 brannfronter ute av kontroll
- Mykland sentrum evakuert på ettermiddagen (49 personer)
- Søkte nye begrensningslinjer, vanskelig å finne nært brannen
- Samtidig 2 mindre branner på Hynnekleiv

• Organisering
- Uforandret
- Provisorisk KO i garasje Mykland sentrum
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DAG 2 – TIRSDAG 10. JUNI

• Personell
- Ut over morgenen Åmli-mannskapene + SF, til sammen 22 
- På formiddagen Froland, Vegårshei og Arendal
- Fra tidlig ettermiddag mannskaper også fra Evje og Bygland, 
- Noen lokale frivillige med utstyr
- Ytterligere SF-personell rekvirert
- HV rekvirert via Politiet, ankom på kvelden med ca 50 mann

• Utstyr
- Mannskapsbiler med pumper, fra de involverte brannstasjonene
- Tankbil fra Arendal tidlig formiddag, og Birkenes på ettermiddag
- Pumper og slangemateriell fra SF
- Private ATV

DAG 2 – TIRSDAG 10. JUNI

• Helikopterstøtte
- Ny anmodning til HRS om helikopter, tidlig ettermiddag 
- Bekreftelse på de 2 statlige skogbrannhelikopterne
- Første helikopter på plass ca kl 1715
- Andre helikopter på plass ca kl 2000
- HRS formidlet helikopterbistand fra Forsvaret

• Spesielle hendelser
- Mye røyk i regionen, mange ”brannmeldinger” til 110-sentralen
- En privatperson som drev med slokking i brannområdet 

måtte evakueres ut
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DAG 3 – ONSDAG 11. JUNI

• Brannsituasjonen
- Skiftende vindforhold
- Brannspredning sydover, østover og nordover
- Kommunal kriseberedskap etablert på morgenen 
- Topprioritert områder med bebyggelse 
- Ytre Lauvrak evakuert på kvelden

• Organisering
- ØABV`s storaksjonsplan iverksatt fra morgenen
- Telt-KO etablert (SF) 
- Støtteteam fra Telemark og Buskerud tilkalt
- EIS-organisering forberedt utover kvelden
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DAG 3 – ONSDAG 11. JUNI

• Personell
- Brannvesen til sammen ca 30 innsatsmannskaper
- SF ca 25
- HV ca 35

• Utstyr
- Mannskapsbiler med pumper, fra de involverte brannstasjonene
- Pumper og slangemateriell fra SF
- Private ATV
- Private traktorer med tankvogner/pumper
- SF personell etterlyste skogbrannsmekkere

DAG 3 – ONSDAG 11. JUNI

• Helikopterstøtte
- De 2 statlige skogbrannhelikopterne i aksjon fra morgenen

- 2 helikoptere fra Forsvaret ankom på formiddagen

- ”Pegasus” drev skoggjødsling med 2 helikoptere, som ble engasjert 

av HRS til å slokke – men fikk stoppordre torsdag morgen

• Spesielle hendelser
- På morgenen var det ”røykteppe” fra Mykland til og i Arendal

- 100 husstander i Mykland uten strøm fra formiddag til sen kveld



13

DAG 4 – TORSDAG 12. JUNI

• Brannsituasjonen
- På morgenen noe mer dempet brannutvikling (vindstille)
- Nye begrensningslinjer drøftet (plan A og B)
- Vinden økte utover dagen, igjen stor brannutvikling 
- Topp prioritet for bebyggelsen på Ytre Lauvrak og Belland
- Belland evakuert på kvelden
- Totalt 77 personer evakuert

• Organisering
- EIS-organisasjon etablert fra kl 0900

* Tydeliggjøring av 3 ledernivå – strategisk, taktisk, teknisk
* Staber for operasjon, plan og logistikk, 
* Andre støttefunksjoner
* Sektorisering av brannområdet, med dedikerte sektorledere 

- Telt KO utvidet
- Bemanning og utstyr i sektorene fortsatt noe uoversiktlig

DAG 4 – TORSDAG 12. JUNI

• Personell
- SF, HV og brannvesnene til sammen ca 110 innsatsmannskaper

• Utstyr
- Mannskapsbiler med pumper, fra de involverte brannstasjonene
- 5 tankbiler
- Pumper og slangemateriell fra SF (opptrapping)
- Private traktorer med tankvogner/pumper

• Helikopterstøtte
- Totalt 3 helikoptere i aksjon mesteparten av dagen, økt til 8 på kveld

• Spesielle hendelser
- Agderposten skrev om 20 m høye flammer
- Røykteppe fra Mykland til Kristiansand
- Røyklukt i Danmark, så intens at det utløste brannmeldinger
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KO-Loggen 12.06.
• 0932 110 ringer:Mye brann,mot øvre Lauvrak, varsel 

fra mannskap.Forventet. HKP dropper
• 0934 Brenner kraftig mot ytre Lauvrak, melding via 

Froland kommune. Alle mann/hus er tidligere 
evakuert

• 0937 Status fra ytre Lauvrak (sektorleder 
ringer)Bekymring mange høye trær,mye skog

• 0959 Leder sektor 5 – trenger slanger 65 m. m. og 
32 m.m.

• 1005 2 mann fra Froland betjener ei pumpe nedi 
veien her, har stått i hele natt. Trenger 2 nye mann 
fra Froland

• 1014 HKP tar av fra Rygge om 45 min.

KO-loggen 12.06.
• 1020 Brannleder kaller opp HKP:det ene står på

bakken, ene pumpa (fuel) er gåen - under reparasjon
• 1035 Brenner langs RV 42. I nærheten av 

sperreposten
• 1041 Bensin trengs på pumpe v/sektor 1. Beskjed gis
• 1041 Grimstad er lovet avløsning kl 0900, men står 

fortsatt
• 1047 Grunneier Olav:Brannen på vei over myra Nord 

for Kvitelheia. Ingen folk/pumper der! 1 HKP 
observert vestover.

• 1113 Saudalsvann – sektor 2 – under kraftlinja God 
oppblussing ved Hundsnappen. 400 m inn. Må
prioriteres. HKP blir dirigert



15

KO – loggen 12.06
• 1119 Bjellandsheia – full fyr
• 1120 Tankbil fra Arendal går til husbrann i Åmli
• 1122 Blusser opp mot Bjelland – går nordover. HKP 

blir dirigert. Rettelse:Belland. Førstepri opp mot 
Belland – Hundsknappen tar de etterpå

• 1127 Evakuere folk ved Belland? Må gjennomtenkes
• 1135 Ytre Lauvrak – sektor 2 – problemer med 

pumpa. Meldes til Harald
• 1231 Vinden dreier nordover
• 1233 2 biler står i veien – de må VEKK! Sektor 5. 

Nysgjerrige?Presse?
• 1234 Trenger drivstoff til pumpe langs riksveien

KO – Loggen 12.06.
• 1237 Strøm i Mykland? Drivstoff kan ikke fylles i Mykland 

sentrum
• 1253 Trenger et dropp ved Eivindsdalen, sektor 10. Brenner 

kraftig
• 1302 Olav – Grunneier – ønsker dropp i sektor 5. Han er ute der 

å kikker nå. Fjærmundtjenn, brenner der. Dropp ønskes
• 1309 Olav Lauvrak: Sektor 10 ringer: Etterlyser HKP. Er på vei
• 1322 3 HKP i lufta:Vanskelig sikt i de 3 områdene det ønskes 

dropp, men de gjør et forsøk. Nr. 4 er i lufta om noen min.
• 1326 Tlf om det er mulighet for å flytte fuel’en til HKP.De må fly 

17 nm for å fylle drivstoff. Sparer mye tid om det kommer 
nærmere.

• 1340 Heitjønn – HKP har ikke droppa – brannen nærmer seg 
gården. Sone 3-7 Førstepri
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BRANNSITUASJONEN VIDERE

• Dag 5: Dempet brannutvikling, bebyggelse ikke 
lenger truet (likevel slokkelag fra HV 
omringet). Regnskur på ettermiddagen.

• Dag 6: Brannen under kontroll, men mye handarbeid 
gjenstår.

• Dag 7: Regn og massiv innsats fra helikoptere.
• Dag 8: Kraftige regnbyger på dagen. Sporadiske branner i 

området. Etterslokkingsfase innledet. På natta kun 
vakthold/patruljering og event. slokking av ”Utrykningsenhet 
Mykland”.

• Dag 9-11: Regnbyger og regn, skogbrannindeksen fra 40 til 0.
• Dag 12: Aksjon Myklandsbrannen avsluttet (så langt). Full 

demobilisering.

Vind

• Vindens styrke og retning har stor 
betydning på brannens forløp.

• En stor skogbrann kan påvirke vinden.
• Det er viktig og huske
at vinden kan snu.
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Typer skogbrann
Lav lLav løøpebrannpebrann

Normal ildhastighet 9Normal ildhastighet 9--10 m/min10 m/min

HHøøy ly løøpebrannpebrann
Normal ildhastighet 10Normal ildhastighet 10--30 m/min30 m/min

ToppbrannToppbrann

Normal ildhastighet 30Normal ildhastighet 30--40 m/min40 m/min
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SEKTORISERING

”Sikker” sone

Sektorgrenser
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SLOKKEMANNSKAPER OG 
HELIKOPTERSTØTTE

ingen
2 (kveld)

4
3 – 8
11
15

11 – 5
3
3
1
1

ingen

22
70
90
90
130
130
110
40
40
20
20
6

25
22 – 40

90
110
160
160
130
90
90
40
20
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HELIKOPTERE I 
AKSJON

SLOKKEMANNSKAPER
KVELD/NATT

SLOKKEMANNSKAPER
DAGTID

DAG 
NR

AVSLUTNING AV AKSJONEN

• Skogbrannovervåkningsflyet bestilt til ekstra overvåkning               
fredag – søndag

• Utrykningsenhet fra ØABV med mannskapsbil og slokkeleder         
forlagt i KO fredag – søndag

• Utrykningsenheten fortsatte inntak av pumper og slangemateriell,
også noe patruljering ellers 
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BISTANDSYTERE OG 
SAMARBEIDSPARTER

• 9 andre brannvesen: Grimstad, Lillesand, Birkenes, Setesdalen,
Kristiansand, Vennesla, Brannvesenet Sør, Vest-Telemark, Skarpsno 

• Støtteteam av brannvesen-kolleger fra Telemark og Buskerud

• Sivilforsvaret (7 SF-distrikter, FIG og IG)

• Heimevernet (8 HV-områder)

• DSB/Hovedredningssentralen (helikopterstøtte)

• Luftforsvaret (helikopterstøtte)

• Helikopterselskaper

• Politiet

• Røde Kors førstehjelp/ambulansetjeneste, kantinedrift  

• DSB (sentral fagmyndighet og tilsynsmyndighet)

• Fylkesmannens beredskapsavdeling (tilsynsmyndighet)

• Froland kommune (kommunal kriseberedskap)

ERFARINGER
• Froland kommune burde ha vært varslet på dag 1,                               

kfr brannskadepotensiale og lokale interesser. 

• Alt utstyr som bringes inn i aksjonen må registreres, fortløpende.    
Org.planen må ha en funksjon for dette. Utstyret må merkes.

• Mediekontakt AKL/brannsjefen 

• Mediaomtale i alt vesentlig o.k.

• Alarmsentralen må oppdatere både seg selv og aksjonsledelsen på
vær og vind, samt skogbrannindeks.

• Tydeliggjøring/informasjon om enhetenes kontaktpersoner viktig.

• Stabsmøter må avholdes tidlig på dagen, av hensyn til rekruttering     
av slokkemannskaper til de neste skift. 

• Alle mannskaper bør ha samme utskiftningstidspunkter, kfr logistikk.
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ERFARINGER

• Avløsningsrutinene må styres fastere.

• Sektorlederne må overlappe hverandre (minst 1 time).

• Stort behov for kart-service (kommunen).

• Det må anskaffes tilstrekkelig med håndredskaper til alle 
brannstasjonene – bl.a. for utlevering til eventuelle frivillige.

• Samband mellom operasjonsledelsen og helikopterne var tildels 
problematisk.

• Innsatsmannskaper ute i sektorene tildels utsatt for fare ved 
helikopterdropp (vannsprut, steinsprut, fallende trær), samt 
strømførende ledninger på bakken.

• God HMS: Registrerte fysiske skader under aksjonen              
1 forbrenning, 1 knekt finger + kuttskader, samt div gnagsår. 

”FOTNOTER” FRA FREDAG 13.
• Fung DSB-direktør Tor Surke til NRK radio nyheter på morgenen:           

”Vi er for dårlige her i landet til organisering og ledelse av store 
skogbranner”. Han understreket at uttalelsen ikke var ment som kritikk 
av ledelsen for Myklandsbrannen: ”De har gjort en særdeles god jobb”.

• På ettermiddagen besøk av justisminister og landbruksminister    
(møte, pressebriefinger,  befaring). Tilstede også fylkesmann med 
beredskapssjef og landbrukssjef, samt fylkeordfører og politimester.

• Justisministeren til NRK TV før avreise fra Oslo: ”Det trenges 
forsterkninger på alle nivå”. Understreket at ledelsen for aksjonen    
gjør en god jobb. Positiv til felles nordisk brannfly.

• Uttalelsene til Surke og Storberget omskrev Fædrelandsvennen
umiddelbart på sin nettutgave til: ”Varsler utskiftninger i ledelsen”.         
Brannsjefen ble oppringt av media og bedt om kommentarer til dette!

• Agderposten serverte samme ”misforståelse” på sin nettutgave –
og unnskyldte seg med at de bare hadde kopiert Feve`n. 

• Dette ga næring til lokale interessenter og ”forståsegpåere”, som 
hevdet at aksjonsledelsen feilvurderte situasjonen på dag 1 og 2. 
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ANDRE FOTNOTER
• Sentrale statlige myndigheter vurderte å be andre land om 

helikopterbistand. Ref DSB v/Skredsvig, samt Regjeringens       
kriseråd v/justisministeren.

• Forsvaret vurderte også å be andre land om om 
helikopterbistand.

• Det viste seg imidlertid å være mange nok slokkehelikoptere
innenlands (15 og kanskje flere) – sivile og millitære. 

• Påstand: DSB`s forutsetning om ledelsesstøtte ved bruk av 
helikopter (juli 2008) kom ikke som en konsekvens av dårlig 
organisering/ledelse av Myklandsbrannen – men som en positiv 
erfaring av dette.

ERFARINGER

• Sektorleder er en viktig rolle
• Kvalifikasjoner
• Sektorledermøte er viktig
• GPS i hver sektor
• Bytte av Fagleder brann burde vært lagt 

til et annet tidspunkt
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ERFARINGER

• Naturlige (normale) begrensningslinjer 
umulig å opprette

• Vinden dreide kraftig flere ganger
• Vinden (brannen) dreide 360 grader i 

løpet av 12 timer

REFLEKSJONER I ETTERTID
• ”Intet er umulig for den som ikke skal gjennomføre det”.

• Kritikk fra lokale interessenter, media og ”forståsegpåere” om at 
aksjonsledelsen feilvurderte situasjonen på dag 1 og 2, har kommet 
mange ganger. 

• Men ikke bare slokkingsledelsen betegnet brannen under kontroll i 
startområdet på morgenen dag 2 . Det har også SF-leder, politiets 
innsatsleder - senere også grunneier Olav Mjåland (”Frolendingen” 11. 
juni) og frivillig/Myklandsbeboer Leif Thorsen (”Agderposten” 21. juni).   

• Påstand 1: Hvis man skulle ha klart å hindre brannen i å gå over 
begrensningslinjene for startområdet da vinden snudde og økte i styrke 
dag 2 – med slokking fra bakken (kfr gnistregn og flyveild) – måtte man 
hatt minst 100 mann med tilsvarende vannforsyning/slangeutlegg. 

• Påstand 2: Helikopterslokking kunne ha holdt begrensningslinjene.

• Kunne en nasjonal skogbrannpolitikk ha stagget slike spekulasjoner?
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KOSTNADER
• ØABV kr 9.481.990,02

- Leie av utstyr kr 1.343.669,25
- Drivstoff kr 249.855,05
- Forpleining kr 152.941,68
- Administrasjon kr 30.132,00
- Vedlikehold og tap av utstyr kr 976.332,08
- Bistand fra andre brannvesen og andre          
instanser kr 2.780.700,04
- Lønnsutgifter private 290.210,00
- Lønn ØABV kr 3.658.149,92
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INNSPILL FRA OMVERDEN

• SMS mottatt 13. juni kl 0724:
Hei, du som er brannsjefen i Aust-Agder?
Jeg har et tips til deg. Kontakt bønder rundt om i bygda og spør om de 
har melk til overs. Pga streiken i TINE, sitter det nå veldig mange 
bønder med masse melk som ikke kan brukes. Det er sikkert også
mulig å få brukt tankbilene til TINE. Få tak i alt av tankbiler og 
tanktilhengere, og fyll dem opp med melk. Og få slukket den brannen. 
Det er helt grusomt å sitte her uten å få gjort noe.

Hilsen NN
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Takk for meg


