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To barn og to voksne kom seg ut av det brennende huset 
på Bolstadøyri. 

• Hilde Heian 

• Ingrid Hjellbakk Kvamstø 

• Liv Solli Okkenhaug 

• Rune Sævig (foto) 
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Litt før klokken 4.30 meldte brannvesenet om brann i et bolighus på Bolstadøyri. 

Vaktkommandør Jostein Steinsland-Hauge ved 110-sentralen opplyser at de fikk melding om 
brannen klokken 04.16. 

– Vi fikk melding om åpne flammer på en side av bygget, sier han. 

Det var full fyr i en del av huset da brannmannskapene kom 

frem. FOTO: RUNE SÆVIG 

Beboer varslet 

– Det var en beboer som ringte oss. Da hadde 
to voksne og to barn kommet seg ut av huset. 
En mann i 40-årene har mindre brannskader på 
hendene og har pustet inn noe røyk, sier 
operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest 
politidistrikt. 

Mannen skal ha fått tilsyn av helsepersonell. 

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 04.16 natt til fredag. FOTO: VOSS BRANNVERN 

Full fyr 

Da brannmannskapene kom frem til huset, var det full fyr i den ene delen av boligen. 

– De startet utvendig slukking og gikk deretter inn. Det er et ganske avlangt hus og det har begynt 
å brenne på den ene kortsiden av bygget, sier vaktkommandør Jostein Steinsland-Hauge ved 
110-sentralen. 

Klokken 06.25 var det fremdeles to røykdykkere inne i huset. 

På Twitter meldte brannvesenet først at det var fare for at brannen sprer seg til andre bygninger. 
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Det ble slått full alarm da en beboer i huset varslet politiet om 

brannen. FOTO: RUNE SÆVIG 

– Slik jeg ser det nå er det ikke spredningsfare. Det 
er omtrent 20 meter til nærmeste hus. Vi hadde 
noen utfordringer med vanntilførsel i starten, sa 
Steinsland-Hauge tidligere i morges. 

Klokken 05.30 meldte brannvesenet på Twitter at 
brannen er delvis slått ned, men at det fortsatt 
brenner noe i bygningen. 

– Brannvesen jobber parallelt med slukkearbeidet 
med å redde ut verdier fra bolig i delen det ikke har brent i, opplyser 110-sentralen. 

Full alarm 

Innsatsleder Egil Holven i Voss brannvern sier at det ble slått full alarm til Voss brannstasjon da 
meldingen om brannen kom. 

Syv brannmenn rykket ut fra Vaksdal, fem fra Evanger og fjorten fra Voss brannvern. 

– Brannmannskapene fra Evanger og Vaksdal var først fremme og begynte umiddelbart slukking. 
Deler av huset var overtent da vi kom frem. Vi fikk tidlig vite at de fire personene i huset var 
evakuerte, og da pustet vi lettet ut, sier Holven. 

– Ubeboelig 

Deler av huset var overtent da brannmannskapene kom frem. FOTO: VOSS 

BRANNVERN 

– Huset er ubeboelig. Den vestre delen av huset er sterkt 
brannskadet. Resten av huset er røyk- og vannskadet og 
saget hull i. Vinden var med oss i dag, vi hadde den i 
ryggen og da blir vi mindre røykeksponert. Vi hadde også 
godt med vann fra elven, sier innsatslederen i 
brannvesenet. 

Huset som brant har store skiferheller på taket, og under 
brannen smeltet spiker som hellene er festet med og 
dermed løsnet noen av skiferhellene og falt ned en etter 

en. 

– Det kan være skummelt og er ting vi må ta hensyn til mens vi driver med slukking, sier Holven. 

Brannen slukket 

Klokken 07.48 melder 110-sentralen at brannen er slukket. Brannmannskapene blir på stedet en 
stund til for å være sikre på at brannen ikke tar seg opp igjen. 

– Det er for tidlig å si noe om brannårsaken, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i politiet 
ved 10.25-tiden fredag. 
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