
Lyng- og villbrannseminar, Tysvær
Fredag 26. november 2012
14.30 Villbranner – risikovurdering og tiltak (DYNAMIC). 
Resultater så langt. Torgrim Log*, Høgskulen på Vestlandet. 

*) På vegne av "Team DYNAMIC"



Prof. Torgrim Log, Dr.ing. (PhD)

• MSc high temperature chemistry, NTH (NTNU)

• Dr. ing. high temp. heat transfer, carbon materials, NTH (NTNU)

• SINTEF, Ceramatec (SLC, Utah), Elkem Research, 1985-1991

• Associate professor, National Safety College, 1991

• Professor 1995 (NTH/NTNU) + HSHs first professorship 1996.

• Leader: Dep. leader, Dean, board member HSH, NBF

• 2006 - td Advisor technical safety, Equinor and currently Gassco
• Risk assessments and calculations, corporate inv., SIL, crisis support
• Interntal and external codes/regs. (Ptil, DSB, etc), QA large projects
• Oil and gas fires/explosions, LPG, LNG, continguency, …

• Research: Water mist, fire dynamics, wooden towns, gas- and tunnel fires, active
& passive FP, skin burns, fugitive emissions, climate & fires

• Teaching: Fire Dynamics, Explosion Protection, Creativity and Innovation, …

• Supervision: BSc, MSc and PhD-students

• Else: Commissions, court cases, suspicious deaths, etc.

Prof. T.Log

Photo: Bjarne Halvorsen



Ekstrembrannene
januar 2014

Lærdal



Flatanger



Antennelse av biomasse krever

• Oppvarming til 100°C,

• tørking ved 100°C, 

• oppvarming til Tpyrolyse og

• pyrolyse ➔ brennbare gasser

• Tynn tørr biomasse 
- antennes raskt 
- gir store flammer
- og dermed rask brannspredning

Flammespredning
=

Bevegelig antennelsefront

Prof. T.Log



Brannspredning i biomasse

Temp.
(°C)

Tid (s)

100
Tørking tar tid

Hvis tørt fra før: mye større flammer, mye raskere 
antennelse og mye raskere brannspredning. 

Jo tørrere, 
jo verre…

Prof. T.Log



(Lyng)brannprofessorens T, T & T

Enkelt og greit:

- Tørking Tar Tid, men

- Tynne Ting Tørker kjapt

- Tynne Ting Tenner kjapt 

- Brann i Tynne Tørre Ting ???

Spres "som ild i tørt gress" …

Temperatur
?

900 - 1000°C

Prof. T.Log



Litt om relativ luftfuktighet

Temperaturøkning gir mer og raskere tørking…
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Kurven tilsvarer 100% 
relativ luftfuktighet

Natt: 2°C og
95% luftfuktighet

Temperaturen stiger
til 20°C kl 13

30% luft-
fuktighet(!)

Prof. T.Log

"Vapor pressure

deficit" (VPD)



Vanninhold vs luftfuktighet 
(likevektskurve for trevirke)
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Relativ luftfuktighet

Vi har (teoretisk sett) mistet nær
18 vekt% vann og får dermed
helt andre brannforhold kl 13

Prof. T.Log



Vi må forstå risikoen 

for

riktig risikostyring 

Prof. T.Log



Reducing fire 
disaster risk through

dynamic risk 
assessment and 

management



Mål med DYNAMIC

• Modellering og varsling av storbrannrisiko
• Tette trehusmiljø

• Randsonen til trehusbebyggelse

• Risikohåndtering
• Beredskapsorganisasjoner

• Biomasse i randsonen til trehusbebyggelse

• Og mulige branngater inne i terrenget

• Formidling
• Internasjonalt forskningsmiljø

• Brannvesen, statlige etater, allmennheten, studenter



PhD-stipendiater i DYNAMIC

Anna Marie Gjedrem
Samfunnsvitenskapelig fokus

Ruben Dobler Strand
Teknologisk (IKT) fokus



Tema 1: risikomodell for trebygninger er utviklet

• Målinger inne i diverse hjem (trehus) 
og målinger på utsiden av husene, og 
målinger fra nærmeste værstasjon.

• Numerisk datamodell fungerer basert 
på værmelding og bekreftet mot 
innvendige målinger

• Det jobbes med format for å 
kommunisere risiko 



Publisering (trehusmiljø)
• Log, T. Modeling Indoor Relative Humidity and Wood Moisture Content as a Proxy for 

Wooden Home Fire Risk", Sensors, 2019, 19(22), 550, 1-22. 

• Stokkenes, S.; Kristensen, L.M.; Log, T. Cloud-based Implementation and Validation of a 
Predictive Fire Risk Indication Model, NIK, 2019, 642, 1-12. 

• Stokkenes, S.; Strand, R.D.; Kristensen, L.M.; Log, T. Validation of a Predictive Fire Risk 
Indication Model using Cloud-based Weather Data Services. Procedia Computer Science, 
2021, 184, 186-193, 1-8.

• Kristoffersen, M.; Log, T. Experience gained from 15 years of fire protection plans for 
Nordic wooden towns in Norway. Safety Sci. 2022, 146, 105535, 1-16.

• Strand, R.D.; Stokkenes, S.; Kristensen, L.M.; Log, T. Fire Risk Prediction Using Cloud-
based Weather Data Services, J. Ubiquitous Systems & Pervasive Networks (accepted for 
publication)



Per dags dato kan DYNAMIC 
forutsi svært brannfarlige
forhold i tett trehusbebyg-
gelse 2-3 dager i forveien, 
som ved brannen i Risør 24. 
februar i år (2021). 

Vi arbeider nå med måter å 
varsle brannvesen i de 
områdene faren gjelder. 



Dagens 

bygningsbrannfare

Morgendagens

bygningsbrannfare

Dagens 

bybrannfare

Morgendagens

bybrannfare

Overmorgen

bygningsbrannfare

Overmorgen

bybrannfare



Neste viktig sak: Kan brannvesen styrke beredskapen 
de dagene risikoen er størst? 



Tema 2: modell for brannfarlige forhold i lyng

Log, T. Modeling Drying of Degenerated
Calluna vulgaris for Wildfire and 
Prescribed Burning Risk Assessment, 
Forests, 2020, 11(7), 759, 1-18.

Det viste seg at diffusjons-koeffisienten 
(som sier noe om motstanden vannet 
møter på sin vei ut av planten) for 
tørking av degenerert lyng varierer med 
en faktor ti. Det kompliserer videre 
modellering under forhold i felt. 

Vi jobber med saken!



Stipendiatene jobber også med brannsikkerhet i felt



Tema 3: kontrollert lyngbrenning for å redusere 
brannrisiko i randsonen og i strategiske områder

• Metallinou, M.M. Emergence of and Learning 
Processes in a Civic Group Resuming Prescribed 
Burning in Norway, Sustainability, 2020, 12(14), 
5668, 1-21.

• Gjedrem, A.M.; Log, T. Study of Heathland 
Succession, Prescribed Burning, and Future 
Perspectives at Kringsjå, Norway. Land, 2020, 
9(12), 485, 1-28.



Disse er også
viktige for å 

bevare
kystlynghei

og
kontrollere
brannfaren



Formidling

• "Velholdte lyngheier eller brannbomber", 
Brannmannen, 2021, 1, s 38. (se neste slide)

• Diverse seminarer og foredrag (deltatt alltid på 
lyngbrennersamlinger)

• Påbegynt utvikling av kursmateriell for 
lyngbrennere

• Intervjuer i diverse media, etc

• Presentasjoner på Nordic Fire & Safety Days 2021

• Gjedrem, A.M.; Metallinou, M.M., Jørgensen, 
L.; Dimopoulos, C.; Velle, L.G. "Prescribed 
burning of Heathland for WUI Fire Risk 
Reduction in Western Norway", Nordic Fire & 
Safety Days, 2021, 6 p.

• Kristoffersen, K.; Log, T. Fire protection of old 
wooden towns in Norway, Nordic Fire & Safety 
Days, 2021, 6 p.





April 25th 2019



Vi ser litt på Sotrabrannen, juni 2021



Vind og arnested

Arnestedet



Undersøkelser på Sotra

2-3 m høy einer/brake

(Juniperus communis)

Brannspredning





Sotra 3. juni 2021

2.7 km fra 
arnestedet

Foto: Bergen brannvesen



Problematisk biomasse før brannen?



Undersøkelser på Sotra

270+ meter

Ingen mannskap på denne siden av Kårtveitpollen 

(Brannbåt og helikopter reddet dagen…)



500 m med vinden: mange nye hus utsatt!



Einer, vårt verste "brann-ugress"

Representativ randsone på Sotra…

"Lyngsviing" på Skår, april 2021



Hva skjedde?

Prof. T.Log

1975

Bygnes, Karmøy (N 59.298, E 5.295) Foto: Arnt Kvinnesland.

19932019

Enorme endringer over 44 år!



Situasjonen utvikler seg ubønnhørlig i feil retning…

Vi må forstå den kommende riskoutviklingen

for 

risikohåndtering i dag 

Prof. T.Log



Hva kan vi gjøre?

Prof. T.Log

Skår: 50 ha (500 mål) brent i April 2021

• Redusere utslipp (CO2, CH4, etc)!

• Traditsjonell landskapspleie? 

• Kutting? (Biomasse: en fornybar ressurs)

• Brenning og så beiting?

• Dyre gjerder? .



Vi studerer dem – eller motsatt?

Prof. T.Log

• Solcelledrevne GPS klaver og digitale grenser
• Geiter kan bli tilvendt, og avlet, til å spise mer einer!



Foto: Naturvernforbundet

Dugnad på Årabrot



Løse høye energipriser OG brannsikkerhet?

20/9-21 and 21/9-21



Foto: Linnea Skare Oskarsen/NRK

Foto: Øygarden brann- og redning



Strategisk brenning og beiting?



Kost-/nytteanalyse?



Bonus: Ny 
veileder for 

brannsikring av 
tett 

trehusbebyggelse

• Martin Kristoffersen, Master i Brannsikkerhet, HVL, 
utførte sin masteroppgave innen dette tema. 

• DSB har gitt oppdraget til Martin Kristoffersen 
(COWI) om å utarbeide den nye veilederen. 

• Varslingssystemet, og anvendelsen av dette i de 
områdene som har denne typen bebyggelse 
kommer til å bli inkludert i den nye veilederen. 



Hva gjenstår (hovedtrekk)?

• Publisere analyse av brannen på Sotra og hva man kan gjøre

• Studier av beredskapshåndtering Flatanger (2014), Frøya (2014), Sokndal 
(2019) og Hetland (2019) og betydning for brannforebyggingen, etc.

• Velge områder for kutting, kontrollert brenning og beiting for å redusere 
brannfaren (kost/nytte-vurderinger), søke midler utenfra

• Utvikle kurs for nye og viderekomne lyngbrennere (sertifiseringsprosess?)

• Utvikle varslingssystem til brannvesenet, følge testperiode i partnerbrann-
vesen for optimalisering og utrulling. Kan brannvesen tilpasse beredskapen 
ved øket risiko?







What I see



What (s)he can see



What we see

Βρήκαμε!



Turn on the

personal

creativity?

Εύρηκα!



What can then many people achieve together?



Stay static?

Or become…



Takk for oppmerksomheten!

Med vennlig hilsen
Torgrim Log

Professor dr.ing.


