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Miljøminister Sundtoft 

besøker Lærdal –

ingen brannvernløfter

Lærdal får 19 

millioner i krisehjelp
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Milepæler i mediedekningen – hele perioden

Diagrammet viser antall medieoppslag om brannen i Lærdal i perioden 18.01.14 – 31.05.14. Totalt ble brannen i Lærdal omtalt i 6.629 medieoppslag i norske og utenlandske medier i perioden. I norske

medier ble ulykken omtalt i totalt 6.101 medieoppslag i perioden.

• Brannen sprer seg

• Ordfører Solheim uttaler seg

• Telefonnettet er nede

Ordfører Solheim skuffet over 

fraværet av penger til Lærdal i 

revidert nasjonalbudsjett 

Politiets har ikke funnet 

årsaken til brannen –

avslutter etterforskningen

Tajik kritiserer 

Anundsen for 

manglende gransking 

av Lærdal-brannen

Lærdal omtales i 

forbindelse med at 

droner skapte problemer 

for redningshelikopter

Ordfører Solheim 

frykter branntomter 

blir stående tomme 

Ordfører Solheim: 

To til fem år før 

Lærdal er gjenreist

Brannen har så 

langt kostet 5,4 

millioner

Tajik: - Brannen minnet 

om sårbarheten i våre 

kommunikasjons-

systemer

Lærdal ber om 50 

millioner etter brannen

• Sanner lover hjelp og 

raskt svar til Lærdal

• Storbrannene skal 

evalueres samlet

Fagforbundet advarer 

mot sentralisering –

viser til Lærdal

Brannene kan koste 

400 mill – Lærdal 

ber om mer penger

Nevnes i 

forbindelse 

med Flatanger



Lokalbefolkningen i mediene
«Utover den enkelte er altså et lokalsamfunn, og dermed hele Norge som nasjon rammet»,

skriver VG i sin lederartikkel mandag etter brannen. Dette er også et inntrykk man får

gjennom dekningen av brannen i Lærdal, at den rammet hele nasjonen. Et bærende

element i mediedekningen, spesielt etter at brannvesenet har fått kontroll på brannen, er

unike historier fra rammede og øyenvitner. Dette er historier som alle kan relatere seg til,

noe som også er det som kjennetegner en historie som varer; at den handler om alle.

Dagbladet skriver søndag kveld om et ektepar som mistet alt de eide og kun hadde klærne

de gikk i igjen, mens NRK samme dag har snakket med ei jente som forteller fra

sykehussengen på Førde at hun skal gjøre alt hun kan for å hjelpe vennene sine. Det er

vanskelig å vite hvordan lokalbefolkningen ble behandlet av mediene kun på bakgrunn av

enkeltoppslag, men det er ingen klare tegn i omtalen som tyder på at mediene trengte seg

unødig på. Det er vanlig at lokalmedier vil være mildere og mer positiv enn region- og

riksmedier, men i dekningen av Lærdalbrannen får man et inntrykk av at lokal-

journalistikken sprer seg utover, slik at også riksmediene gjengir de personlige historiene på

en svært positiv og nær måte. Dette gjelder både omtalen av de rammede og

redningsmannskapene. Slik ble heltedyrkingen og de unike historiene en dominerende

tendens i dekningen, fremfor fokus på hvordan det kunne skje og hvem som skal holdes

ansvarlig. Dette bygger opp under poenget i VGs lederartikkel, nemlig at hele Norge som

nasjon ble rammet. Selvfølgelig var det også kritiske spørsmål, som spørsmål rundt DSBs

brannrapport fra 2013 og utstyret som ikke fungerte, men dette var ikke vinklinger som ble

holdt gående over lengre tid. Disse kritiske vinklingene kastet ikke skygger inn i fremtiden

slik vi har sett at en krise kan gjøre, f.eks. etter brannen på Scandinavian Star. Og

lokalbefolkningen ble ikke tatt med inn i spekulasjoner rundt skyldsspørsmålet.

At mediene baserer store deler av dekningen på rammede og involverte bringer også

publikum tettere på hva krisen egentlig handlet om, som også Jan Geir Solheim var inne på;

ikke hus og bygninger, men helse og mennesker.

VG summerer også opp det inntrykket man har fått gjennom mediedekningen av

lokalbefolkningen og redningsmannskapet i allerede nevnte leder: «Det er vanlige nordmenn

som viser seg oppgaven voksen når alarmen går og som, ofte med fare for eget liv og

sikkerhet, gjør en innsats når katastrofen rammer. Vi hadde vært så mye fattigere uten

dem».



Typiske vinklinger under etterspillet
Mediene retter raskt fokus på ulike spørsmål som reises i forbindelse med brannen i Lærdal. Vi har sett i

dekningen av andre kriser at ekstreme situasjoner vekker store diskusjoner. I dette tilfellet ble det rettet

fokus mot blant annet nødnettet og digital sårbarhet, tiltak for verneverdige hus, samt sentralisering av

nødetatene. Vinklingene drives både av mediene selv og av utspill fra politikere eller andre som ønsker tiltak

i etterkant av brannen.

Fokus på brannvern og verneverdige hus blir en fremtredende vinkling i etterkant av brannen. Mest kritisk

for Lærdal kommune er omtalen av DSBs brannrapport fra april 2013, der både Lærdal og Årdal får kritikk

for sitt brannforebyggende arbeid. Det kommer også frem i omtalen at Lærdal har rapportert tilbake til DSB

med en plan for forbedringer. Riksantikvar Jørn Holm uttaler søndag at brannen er tragisk for kulturarven, og

i dagene som følger kommer vern av historiske trehus på dagsorden i en rekke regionale og lokale medier.

For eksempel uttaler varabrannsjefen i Røros kommune til Arbeidets Rett at dette kunne skjedd på Røros.

Flere lokale medier melder også om et ønske om fornyet brannfokus. Klima- og miljøminister Trine Sundtoft

sier til Dagbladet 28.01 at brannsikring er kommunene og huseiernes ansvar, og at det må foreligge en plan

før penger kan bevilges. Temaet reiser også spørsmål på Stortinget. Sundtoft besøker Lærdal 21. mars, men

uten å kunne gi umiddelbare løfter om økt støtte til brannvern. Tapet av verneverdige hus er også noe som

vekker internasjonal oppmerksomhet.

Et annet tema, som også har kommet frem etter andre kriser de siste årene, er nødnettet.

«Kommunikasjonen mellom nødetatene har vært en stor utfordring», forklarer justis- og beredskapsminister

Anders Anundsen til NRK, og sier at nødnettet vil være bygd ut i hele landet i løpet av neste år. Direktoratet

for nødkommunikasjon sier til VG få dager etter brannen at det nye nødnettet ikke ville blitt rammet av

brannen. Også dette er et tema som får mye regional og lokal oppmerksomhet.

Sentralisering av nødetater får også bred oppmerksomhet i etterkant av Lærdalsbrannen. Fylkesordfører

Åshild Kjelsnes i Sogn og Fjordane sier til Nationen mandag etter brannen at hendelsen viste at

lokalkunnskap er avgjørende. I en kronikk på NRK Ytring skriver Bente Øien Hauge i Folkebevegelsen for

lokalsykehusene og leder i aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus at lokale nettverk og kompetanse var

avgjørende for å berge både liv og bygninger. Senere advarer også Liv Signe Navarsete mot økt

sentralisering. Hun får følge av flere som fremhever fordelene ved lokal kunnskap og advarer mot

sentralisering, blant annet Fagforbundet samt flere medier. Etter brannen i Flatanger lover Erna Solberg å

hegne om lokal beredskap, mens helseminister Bent Høie sier til TV 2 at Lærdalsbrannen viste hvor viktig

det er med lokale sykehus. Sitatet fra Høie blir lagt merke til, og SVs Audun Lysbakken viser til Lærdal når

han i februar ber Høie om å stanse utviklingsplanen til Sykehuset i Telemark. Ordfører Jan Geir Solheim

uttaler i mai at han tror erfaringene fra Lærdal vil være avgjørende i debatten om sentraliseringen av

nødetatene.
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Brannen i tall: 
681 mennesker fra 393 hus evakuert

446 mennesker til sjekk på Lærdal sykehus

270 innlagt for kortere eller lengre tid for røykskader 
En person fikk lettere øyeskade og en person fikk hjerteinfarkt

40 bygninger helt nedbrent: 
17 bolighus, herav 13 bebodde

5 garasjer
9 uthus

9 andre bygninger, som forsamlingshus, idrettshus, skytterhus, næringsbygg, ferieboliger etc.

3 andre bolighus ble ubeboelige
Minst 12 andre bygninger/hus fikk brann-, røyk- og vannskader

Av de 40 nedbrente bygningene gikk 4 bygninger i verneområdet Gamle Lærdalsøyri tapt: 
Synneva Eris hus fra 1830-årene og det tilstøtende Tuten kafe (fredet)

Jansen-huset (bolighus) og uthuset som hørte til
Losjehuset (forsamlingshus)

Av de minst 12 brannskadde bygningene lå minst 8 i verneområdet


