Instruks for Skogbrannberedskap

1. Generelt
• Skogbrann, også små tilløp meldes umiddelbart til brannvesenet på 110
• Bålbrenning er forbudt i perioden 15/4-15/9
• Røyking er forbudt i perioden 15/4-15/9 og ellers i året når det er
skogbrannfare. Forbudet må formidles tydelig på arbeidstakerens språk

2. Grønn og gul - liten fare og fare (indeks 1-60)
• Vanlig og god oppmerksomhet ved drift, drivstoffhåndtering og
maskinvedlikehold.
• Tømmerkjøper og entreprenør skal planlegge og tilrettelegge for drifter med
lavest skogbrannfare.
• Entreprenøren skal ha gjennomført 3 timers skogbrannkurs i regi av
brannvesenet.
• Skogsmaskiner i drift skal ha påmontert beredskapspakke bestående av
skogbrannsmekke, fylt vanndunk på 25l, spredekanne og spade/hakke.

3. Oransje - stor fare (indeks over 60)
• Entreprenørene gjennomfører SAMRÅD med tømmerkjøper som grunnlag for
risikovurdering og sikringstiltak. Samrådet skal dokumenteres og tid for nytt
samråd skal avtales i forhold til skogbrannvarsel framover.

Risikovurdering
o Mobildekning
o Adkomst og vanntilgang ved behov for brannslokking
o Spredningsrisiko, vindforhold, nærhet til bebyggelse eller offentlig
infrastruktur
o Forhåndskontakt med brannvesen
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Sikringstiltak
o Bruken av belter/kjettinger
o Tilpasning av driftsopplegg
▪ Prioriter granskog og fuktige områder.
▪ Unngå tørr og blokkrik furumark.
▪ Unngå sør- og vestvendte lier med mye tørt materiale i skogbunnen
▪ Tidsbegrenset kjøring på morgen, dag eller natt
o Vakthold
o Vanning av utkjøringsveier
o Flytting eller stopp av aktivitet

4. Rød - ekstremt stor fare (indeks over 150)
• Tidligere forholdsregler gjelder
• Samrådet vurderer nye tiltak i forhold til risiko på stedet. Dette kan være:
o Utplassering av flyttbar vannkilde (1000l fat) der lokal vannkilde ikke er
tilgjengelig
o Tilgjengelighet på enkle pumper og slanger separat eller i tilknytning til
flyttbar vannkilde
o Kontakt med lokalt brannvesen om sikringstiltak og bistand til påfylling av
flyttbare vannkilder
• Brannvesenet skal forespørres om de vil delta i samrådet eller ha kopi av
samrådsskjemaet. Risikovurdering og sikringstiltak skal framgå. I tillegg skal
følgende opplysninger omfattes:
o Mobildekning og nummer til kontaktpersoner
o Nøyaktig posisjon på drift
o Utstyr og personer som entreprenør og kjøper kan bidra med ved brann
o Adkomst og vanntilgang
• Markberedning gjennomføres normalt ikke. Særlige sikringstiltak i samråd med
brannvesenet må eventuelt være gjennomført.
5. Nødnummer og beredskap
Uforutsette ulykker og sykdom kan inntreffe. Ladet mobiltelefon skal alltid medbringes –
fortrinnsvis på kroppen.
Last opp APP til Norsk Luftambulanse. Kan brukes for ambulanse, politi og brann:

Telefon skal ha innlagt logg for viktige telefonnummer. Viktige telefonnummer:
AMBULANSE

113

POLITI

112

BRANN

110
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Samrådsskjema
Skogeier:
Kontraktsnr:
Entreprenør:
Sted / dato:

Tiltak:
God telefondekning:

Nei

Ja

Merknad

Beredskapspakke på
maskin:
Utkjøring i grønt bar / tett
på hogst:
Kjøre uten belter /
kjettinger:
Omlegging av drift / endret
utkjøringsveg:
Tidsbegrenset kjøring (natt
/ formiddag):
Forhåndskontakt
brannvesen:
Lett tilgang til vannkilder
(større bekk, elv, innsjø):
Terreng / avstand til
adkomstveg:
Vakthold:
Stans av oppdraget:

Planlagt dato for nytt samråd:

_________________
Entreprenør

______________________
Skogbruksleder / driftsansv.

Samrådet skal utføres av skogbruksleder og entreprenør. Brannfaren skal vurderes
daglig. Tiltak vurderes fortløpende, nytt samråd gjennomføres ved endret situasjon.
Uavhengig av samråd skal aktivitet avsluttes umiddelbart hvis maskinfører opplever
akutt fare for brann.
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