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1. Forord 

Etter at selskapet flyttet hovedkontoret og brannstasjonen i Bodø fra Dronningens gate til 

Albertmyra i Bodø 2016, så har etableringen av politiets operasjonssentral (112) i Nordland 

politidistrikt vært den viktigste og mest betydningsfulle enkelthendelsen. Med stor nasjonal 

oppmerksomhet ble åpningen av politiets operasjonssentral høytidelig gjennomført av justis- 

og beredskapsministeren den 6. juni 2017. Flere andre prominente gjester deltok også fra de 

andre direktoratene i tillegg diverse politikere, ordfører i Bodø og politimester for Nordland 

PD. Åpningen var en stor suksess og ble behørig dekket i nasjonale medier. 

Med dette som utgangspunkt så har arbeidet med å etablere Samlok nord prosjektet startet for 

alvor. Sammen med de andre etatene har selskapet utarbeidet et grundig prosjektmandat for 

prosjektet. Det er også søkt om penger til Nordland Fylkeskommune for å finansiere dedikert 

prosjektleder. I september 2017 innvilget Nordland Fylkeskommune 2,1 millioner kroner til 

Samlok nord prosjektet. Umiddelbart etterpå startet rekrutteringsprosessen etter prosjektleder. 

Som resultat av denne rekrutteringen ble John Helge Flage ansatt som prosjektleder med 

virkning fra 1. februar 2018. Han har bakgrunn fra akuttmedisinsk utvikling i Helse Nord. 

Selskapet merker at dialog og samhandling mellom 112, 110 og 113 er langt bedre enn før selve 

innflyttingen av politiets operasjonssentral. Samarbeidet ble satt på skikkelig prøve ifm Træna-

brannen 24. oktober 2017 hvor samlet respons fra nødsentralene gjorde at styrker fra Salten 

Brann i Bodø, politiet i Bodø, redningshelikopter, kystvakt, sivilforsvar og redningsselskap ble 

mobilisert. Det hele startet som en redningsoperasjon, men endte opp som en brann-

bekjempelse. Hendelsen viste for alvor potensialet og verdien av samlokaliserte nødsentraler. I 

tillegg til denne hendelsen mener Samlok nord å ha bevis for at samlokaliseringen har spart det 

første menneskelivet. Dette inntraff under uværet «Ylva» hvor AMK trengte assistanse fra 

brann for å passere med ambulanse over stengte bruer langs FV 17 ved å etablere vindskjerming 

med brannbil slik at ambulanse kunne passere. Denne løsningsmodellen kom fram gjennom 

samvirke mellom 110 og 113 i Samlok nord. 

Også i 2017 har det vært flere ti-talls besøk til det nye bygget, med både nasjonale og 

internasjonale delegasjoner, som ønsker å se de nye lokalene og for å få en forståelse for hva 

som skal skje av verdiskapning mellom nødetatene. 

Selskapet synes det er gledelig at Fauske kommune har kommet enda nærmere realiseringen av 

felles driftsbygg for ambulanse, legevakt, sivilforsvar, brann- og redning og teknisk etat, rett 

nord av byens sentrum. Dette vil skape muligheter for et tettere samarbeid mellom nødetater i 

Fauske og mellom brannstyrkene i Fauske og Sørfold, noe som kan føre til reduserte kostnader 

for brannstyrkene i disse to kommunene. Når det er sagt er det fortsatt stasjoner i selskapets 

ansvarsområde som ikke er tilfredsstillende sett opp mot de krav som stilles for helse, miljø og 

sikkerhet belyst ifm vernerunder. Her nevnes stasjonene på Engavågen og Halsa i Meløy 

kommune og stasjonen (garasjen) på Helligvær i Bodø kommune. Begge kommuner har mottatt 

brev om forholdet og behovet for utbedring. Bodø kommune er i gang med utbedringer. 

På personellsiden er det gjennomført flere viktige rekrutteringer som vil få stor betydning for 

drift og utvikling av selskapet og tjenesteproduksjonen. Kjetil Haugen startet som ny 

avdelingsleder for beredskapsavdelingen, en posisjon som selskapet har store forventninger til. 

Hans evne til lede og organisere har kommet godt med i forbindelse med etableringen av 

brigadelederprosjektet. Det er også rekruttert ny HR sjef til selskapet med bakgrunn fra HR-
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fagfeltet i Bodø kommune. Ny HR sjef heter John-Ivar Strøm og vil tilføre selskapet betydelig 

kompetanse som er sårt påtrengt for selskapets videre utvikling. Selskapet har også ansatt ny 

daglig leder for Salten IUA. Han heter Bent Sollund og har erfaring fra Fauske kommune og er 

i tillegg deltidskonstabel i styrken på stasjon Fauske. Salten Brann leier ut denne funksjonen til 

IUA samtidig som selskapet ivaretar arbeidsgiverfunksjonen. 

Det har også vært jobbet med å få på plass alle formaliteter for å kunne innlemme Værøy 

kommune som deleier av selskapet med virkning fra 2018. Etter at Værøy kommune fattet 

prinsippvedtak om å gå inn i samarbeidet rett før jul 2016 så selskapet jobber med å håndtere 

dette internt. Saken som sådan har blitt framlagt eierne i ulike faser i 2017 med positivt resultat. 

Av hendelser som er verdt å belyse betydningen av så trekker selskapet fram brannen på Fenes 

gård i Bodø kommune den 18. april 2017. Den belyste for alvor verdien av et stort og robust 

brannvesen med moderne utstyr og god trening. Samtidig viste hendelsen at kapasiteten for 

slukkevann i og rundt Fenes området er for dårlig og at brannvesenet er helt avhengig av å 

mobilisere tilstrekkelig tankbiler. Dette er et ansvar kommunen skal bære.  

Selskapet har bistått DSB i utformingen av nye bestemmelser i forskrift for organisering og 

dimensjonering av brannvesen.  Nytt utkast til forskrift er oversendt til JBD og vil bli sendt på 

høring i løpet av året 2018. Brannsjef i selskapet er utpekt av DSB til å være brannfaglig 

myndighet i LRS i Nordland politidistrikt. Med dette som utgangspunkt har styret i Salten 

Brann IKS iverksatt og gjennomført en strategiprosess som har tatt sikte på å møte de 

utfordringer som de nasjonale føringene kan innebære for selskapet. Samtlige eierkommuner 

har vært involvert i prosessen. Som resultat av dette vedtok eierkommunene ny eierstrategi i 

representantskapsmøtet i mai 2017. Strategien er presentert i årsbudsjett 2018 og økonomi-

planen 2018 – 2021. Selskapets nye ledestjerne er; «Trygghet – nær deg»! 

Den økonomiske styringen av selskapet har vært meget god for 2017. Det understrekes at 

selskapet har styrket arbeidskapitalen. Likviditetsgraden er økt fra 2,01 til 2,27. 

 

 
 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder / 

Brann- og redningssjef



6 
 

2. Organisasjon 

2.1. Ledelse 

 Per Gunnar Pedersen er daglig leder / brann- og redningssjef  

 Ronny A. Hagen Langfjord er assisterende daglig leder / brann- og redningssjef 

2.2. Overordnet 

Salten Brann IKS eies av de 9 kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, 

Hamarøy, Steigen og Sørfold. I tillegg er også Værøy kommune eierkommune med virkning 

fra 1. januar 2018. Totalt 10 kommuner. 

110-nødsentralen fungerer som nødmeldetjenesten for innbyggerne 50 kommuner i Nordland 

og Sør-Troms. I tillegg fungerer 110-nødsentralen som fagsentral med rådgivning for tilsluttede 

brannetater ved hendelseshåndtering. 

Salten Brann IKS har pr 31.12.2017 samlet i underkant av 380 ansatte hvorav 75 er på heltid 

og resten er deltidsmannskaper i utrykningsstyrken. 

18 årsverk er i Forbyggende avdeling, 18 årsverk i 110-fagsentral, 35 i kasernert styrke, 4 på 

kompetanse, 3 i administrasjonen pluss brannsjef. Inkludert i disse tallene er avdelingsleder 

beredskap/varabrannsjef, beredskap indre og ytre Salten, avdelingsleder forebyggende, leder 

110-sentralen og personalsjef. 

Virksomheten er etablert på Inndyr, Våg, Sørarnøy, Nygårdsjøen, Knaplund, Bodø, Kjerringøy, 

Misvær, Beiarn, Fauske, Sulitjelma, Saltdal, Sørfold, Innhavet, Oppeid, Steigen, Meløya, 

Bolga, Ørnes, Halsa og Engavågen, i tillegg til Yara. I tillegg er det etablert noen depoter. 

Hovedkontor og kasernert styrke er på stasjonen i Bodø. Stasjonen på Fauske er også bemannet 

på dagtid. 

2.3. Administrasjonen/Stab 

Administrasjonen følger opp alle økonomiske systemer og gir støtte i alle personellmessige 

forhold. De har utstrakt kommunikasjon med eierkommunene og med ekstern leveranse av 

økonomitjenester for å gi oppdatert og riktig styringsinformasjon. Administrasjonen følger opp 

ansettelsesprosesser, fravær, lederstøtte mv og sørger for oppfølging av grunnlagsdata og 

oppfølging av individuelle forhold. 

2.4. 110-nødsentral 

110-nødsentralen skal ta imot og behandle henvendelser fra nødstilte i regionen. Ved brann og 

ulykker, behov for redningsinnsats til sjøs, assistanse enten det gjelder brann, farlig gods, 

restverdiredning eller redningsbil mv. så blir dette i første instans behandlet og fulgt opp fra 

110-nødsentralen. 

Sentrale fokusområder er teknikk og kommunikasjon, alarmsystemer, samband og 

kommunikasjons-anlegg. Mye av arbeidet er også knyttet til alarmmottak av automatiske 

brann- og tekniske alarmer. 
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2.5. Forebyggende avdeling 

Forebyggende avdeling har hovedkontor i Bodø, og har i tillegg personell i Fauske, Hamarøy, 

Saltdal, Sørfold og Meløy. Blant avdelingens oppgaver kan nevnes: 

- Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon 

- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

- Tilsyn i objekter med særskilte risikoforhold 

- Andre tiltak mot brann rettet mot risikogrupper og risikoområder  

- Bidrag i forprosjekter ved utbygginger 

- Saksbehandling innenfor brann- og eksplosjonsvernlovens rammer 

 

 

 

2.6. Beredskapsavdelingen 

Brannvesenets rolle har utviklet seg fra den tradisjonelle sentreringen om brannbekjempelse til 

å dekke et bredt spekter av oppgaver. Hovedoppgavene til Beredskapsavdelingen ligger 

innenfor begrepet brann- og redningstjeneste. Under redningstjeneste kan nevnes innsats til 

sjøs, redningsdykking, trafikk-, natur-, og andre ulykker, samt innsats ved gass- og 

kjemikalieuhell. Over de senere årene har det særlig vært en økning i antall helserelaterte 

oppdrag, og det har vært betydelig fokus på brannmannskapenes rolle i hendelser med 

pågående, livstruende vold (PLIVO). I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, 

samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. Beredskapen er organisert 

med innsatspersonell tilknyttet alle stasjonene. Over halvparten av stasjonene har vaktordning.
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3. Beredskapsavdelingen 

3.1. Ledelse 

Ny leder for avdelingen fra 2. januar 2017 var Kjetil Haugen. Avdelingen har vært styrt ved 

hjelp av to overbrannmestre og 5 brannmestre. Ved innføringen av brigadestrukturen som er 

beskrevet under pkt 3.2 er ledelsesnivået endret noe, slik at avdelingsledelsen består av 

avdelingsleder, tre overbrannmestre i stabsfunksjoner og fire brigadeledere. 

3.1.1. Brann       

- Livredning 

- Brannslokking 

- Skadeforebygging (RVR – Restverdiredning) 

3.1.2. Ulykker/nødhjelp/naturkatastrofer 

- Ekstremvær 

- Frigjøring av fastklemte personer 

- Overflateredning/redningsdykkertjeneste 

- Tunnelulykker 

- Oljevernberedskap 

- Beredskap ved akutt forurensning 

- Beredskap ved brann i båt (RITS - nasjonalt/internasjonalt) 

- Skred/ ras 

- Lensing ved flom og lensing av båter 

3.1.3. Andre oppgaver 

- Øvelser og befaringer 

- Vedlikehold av materiell. 

- Drift av øvingsanlegg 

3.2. Statusbeskrivelse 

2017 var et år med høy aktivitet der alle deler av beredskapsavdelingen har utviklet sine 

kvaliteter.  Økonomi og budsjettkontroll er viet stor oppmerksomhet, samtidig som behovet for 

utvikling er ivaretatt. 

Øvelser og kompetanseheving har vært forsøkt prioritet. Øvingsplaner er revidert og 

videreutviklet.  

Salten Brann har et stort fokus på de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Forskning har påvist at 

brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftformer enn befolkningen generelt. 

Et viktig tiltak for å motvirke dette er å beskytte brannmannskapene mot eksponering for de 

farlige stoffene som opptrer i, og i forbindelse med brann, samt i mannskapenes arbeidsmiljø. 

Av den grunn er etablering av ren og skitten sone i våre lokasjoner viet stor oppmerksomhet. 

Dette er nødvendig for å beskytte mannskapene mot eksponering for kreftfremkallende stoffer 

gjennom sotpartikler, damper, brannrøyk og dieseleksos, og var satsingspunkter for verne-

rundene siste år. For å kunne imøtekomme et krav om inndeling i ren og skitten sone må det 
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ved de fleste brannstasjonene gjøres bygningsmessige tiltak. Salten Brann IKS har tatt, og 

arbeider videre med, initiativ ovenfor eierkommunene våre om å identifisere og gjennomføre 

nødvendige tiltak for å møte eksisterende og fremtidige krav, og som sikrer et trygt arbeidsmiljø 

for våre medarbeidere.  

Utvikling av samarbeid og samvirke med politiet og andre beredskapsorganisasjoner er 

videreført gjennom flere felles øvelser. Det oppleves at det fokuset som har vært over tid på 

samvirke har bidratt til å skape flere felles arenaer, økt tillit, styrket dialog og mer effektivt 

samarbeid mellom Salten Brann og de øvrige nødetatene.  

Blant våre deltidsmannskaper er utskifting av mannskap en kontinuerlig prosess. Ved de fleste 

stasjonene er søkningen på ledige stillinger god, men ved enkelte lokasjoner kan det tidvis være 

krevende å rekruttere personell med de ønskede kvalifikasjoner. 

Kompetanseenheten ble i 2017 avviklet og oppgavene overført til operativ styrke i Bodø. 

Enheten fungerte frem til den ble avviklet som det viktigste bindeleddet mellom våre 

mannskaper i regionen og administrasjonen. Denne funksjonen er i brigadestrukturen 

formalisert ved at både brigade- og seksjonsleder er gitt et tydelig ansvar og klart definerte 

oppgaver rettet mot samarbeid og oppfølging i regionen. 

Etablering av brigadeledere 

I organisatorisk sammenheng har utviklingen og etableringen av en brigadestruktur vært helt 

sentral for Beredskapsavdelingen i 2017. Arbeidet startet mot slutten av 2016 og har pågått 

gjennom hele 2017, organisert i arbeidsgrupper med definerte utviklingsområder. Hensikten 

med prosessen har blant annet vært å styrke evnen til innsats i alle hendelser i hele Salten Branns 

ansvarsområde, heve kvaliteten på trening og øving både for hel- og deltidsmannskaper, og 

forbedre den operative beredskapskoordineringen mellom kommunene og selskapet. 

Primærfokuset har vært at brigadene skal være: «Først og fremst en ressurs for eierkommunene 

som har deltidsstryker, dernest en tilleggsverdi for fulltidsstyrken – i den rekkefølgen!» 

Følgende organisasjon ble besluttet innført fra årsskiftet:
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3.2.1. Hendelser 

Av hendelser som ble håndtert i 2017 ønsker vi å trekke frem tre situasjoner hvor selskapet fikk 

særlige utfordringer.  

Drukningsulykke i Øvervatnet (Fauske kommune – 15. februar 2017) 

På den aktuelle datoen ble beredskapsstyrken kalt ut for å bidra i søk etter en person som var 

savnet etter en scootertur på isen over Øvervatnet i Fauske kommune. Det ble tidlig klart at 

dette ville bli et krevende oppdrag. Vannet har dybder ned mot 400 m, stedvis vanskelige 

strømningsforhold med varierende istykkelse og bratte fjellsider med rasfare ned mot isen.  

Under aksjonen, som strakk seg over flere dager, var det dessuten krevende vær- og isforhold 

med regn og overvann.  

Oppdraget startet som et søk- og redningsoppdrag og gikk etter hvert over til å bli et søk etter 

antatt omkommet (SEAO). Det ble gjennomført flere dykk med søk etter den savnede. Under 

ett av dykkene oppsto en feil på dykkerutstyret, noe som medførte at dykkeren fikk ukontrollert 

utblåsing av luft på ca. 20 m dybde ved dykking under is. Han foretok en kontrollert oppstiging, 

og hadde fortsatt luft igjen på flasken da han kom til overflaten. Det ble utarbeidet en 

hendelsesrapport i etterkant, med forslag til tiltak for å forhindre lignende hendelser i fremtiden. 

Brann på Fenes gård (Bodø kommune – 18. april 2017) 

På Fenes utenfor Bodø begynte det natt til 18. april å brenne i et grisefjøs med flere hundre 

griser. Det ble iverksatt slokkeinnsats med beredskapsstyrken fra Bodø og det ble innkalt ekstra 

ressurser fra stasjonene på Knaplund og Fauske, i tillegg til brannmannskaper fra flyplassen 

(Avinor). Sivilforsvaret bisto med blant annet pumpemateriell. Vannforsyningen fra tilliggende 

ledningsnett var utilstrekkelig og innsatsen fra Avinor og senere sivilforsvaret ble derfor viktig.  

Et betydelig antall griser omkom i brannen, men en del ble også reddet ut. Av de mest sentrale 

momentene med innsatsen var likevel at brannen og røyken ble hindret i å spre seg til et 

tilliggende fjøs med storfe og gjorde således at hele besetningen med storfe ble berget. 

Ekstremværet Ylva (flere kommuner i Salten – 23 november 2017) 

Ulike naturhendelser er blant scenarioene som omtales i nasjonalt risikobilde (DSB), dette ble 

aktualisert i november da ekstremværet Ylva rammet Salten med svært kraftig vind og 

omfattende skader. Særlig i kommunene Sørfold, Fauske og Saltdal medførte dette langvarig 

og ressurskrevende innsats fra de lokale brannmannskapene.  

Selv om dette er situasjoner som vanskelig lar seg trene effektivt på, gjorde alt innsats-

personellet som deltok i håndteringen av hendelsen en utmerket innsats og bidro med det til at 

konsekvensene av uværets herjinger ble redusert. 

3.2.2. Kjøretøy 

Det ble ikke anskaffet nye kjøretøy i Beredskapsavdelingen i 2017. I følge anskaffelsesplanen 

skulle det vært anskaffet to fremskutte enheter for utprøving, men hovedsakelig på grunn av 
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arbeidsmengden med utvikling av brigadelederstrukturen ble denne anskaffelsen forskjøvet til 

2018. 

Ett støttekjøretøy ved stasjonen på Engavågen er avhendet på grunn av omfattende behov for 

reparasjoner, der de estimerte kostnadene til nødvendig vedlikehold oversteg kjøretøyets verdi. 

Kjøretøyet ble midlertidig erstattet ved overføring av ett kjøretøy fra Bodø. Det har for øvrig 

vært en del uforutsette utgifter til relativt omfattende reparasjoner og vedlikehold på flere 

kjøretøy i 2017. Ambisjonen er å styrke oppfølgingen av kjøretøyene for bedre å kunne gi 

retningslinjer for bruken, samt planlegge vedlikehold, rullering og avhending av kjøretøy før 

kostnadene ved å holde materielle i operativ tjeneste blir uhensiktsmessig høye. 

3.2.3. Materiell 

For å styrke evnen til å ta seg frem over ferskvann og således styrke kapasiteten til innsats i 

områder uten veiforbindelse ble det anskaffet to nye redningsbåter, som er plassert på stasjonen 

i Bodø. Den største av båtene har lastekapasitet på drøyt 850 kg og vil kunne transportere både 

røyk- og redningsdykkere med nødvendig utrustning, i tillegg til pumpe, slanger og øvrig 

materiell som kreves for effektiv oppdragsløsning.  

Med så høy lastekapasitet er egenvekten på båt og motor så høy at det er nødvendig med bilvei 

helt frem til vann for å kunne sette ut båten. For også å ha evne til å ta seg frem der det ikke er 

mulig å manøvrere en bil med båthenger helt ned til vannet, ble det i tillegg anskaffet en mindre 

båt som kan bæres av 4 personer og brukes i en førsteinnsats med spesiell fokus på elver og 

ferskvann i Salten området. 

 

Bilde 

Redningsbåt, stor type 

 

Supplering av slangemateriell, armatur og utskifting av øvrig utstyr har også i 2017 inngått som 

en kontinuerlig del av materiellanskaffelsen. 
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3.2.4. Kommunikasjon/Samband 

Nødnett ble innført i 2016, og har vært blant de viktigste enkeltfaktorene i arbeidet med å 

videreutvikle samarbeid og samvirke mellom nødetatene. Det oppleves imidlertid fortsatt en 

del svakheter i dekningen. Løsningen er heller ikke vurdert som god nok som røykdykker-

samband pr. i dag, og derfor benyttes alternativ sambandsløsning til internsamband for 

røykdykkere. 

3.2.5. Stasjonsbygg 

Det er som tidligere omtalt spesielt viktig at det tilrettelegges for ren og skitten sone på stasjoner 

med en viss størrelse da forskning viser at brannmenn har økt fare for kreftdiagnose og at 

eksponering må minimaliseres. Selskapet ønsker en konstruktiv dialog med alle kommuner 

vedrørende tilpasning av lokaliteter for å ivareta behovet for dette skillet. Det understrekes at 

Meløy kommune og Bodø kommune har mottatt brev fra selskapet vedrørende utbedringsbehov 

for stasjonene Engavågen, Halsa og Helligvær. 

3.2.6. Kurs og opplæring 

Ved øvingsfeltet i Kvalvika i Bodø kommune og i distriktet for øvrig er det gjennomført flere 

typer kurs for virksomheter og grupper. Totalt har ca. 190 personer gjennomført opplæring i 

2017. Salten Brann IKS tilbyr faste kurs samt mer tilpassede kurs etter kundens ønsker.  

Gjennomførte kurs i 2017: 

- Varme og kalde røykdykkerøvelser  

- Brannvernopplæring med øvingshenger 

- Brannvernopplæring ved øvingsanlegget i Kvalvika 

- NSO-grunnkurs  

- Varme arbeider-kurs 

- Generell brannvern 

- Slukkeøvelser 

- Utrykningskjøring, og i 2017 gjennomførte Salten Brann IKS kurs i kode U160 for 10 

elever fra interne og eksterne aktører. 

3.2.7. Arbeidsmål for beredskapsavdelingen 2017 

 

Arbeidsmål 2017 Tiltak Ressursinnsats 

Deltidskompetanse Lokaltilpasset 

grunnopplæring 

Ca. kr: 700 000,- 

PLIVO opplæring på 

deltidspersonell 

Opplæring i h.h.t. nasjonal 

PLIVO-instruks 

Ca. kr: 100 000,-                           
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Rekruttering av nye 

brannkonstabler 

Ny rutine for rekruttering 

med opptaksprøver og testing 

Estimert kostnad kr: 

100 000.- 

Anskaffelse av redningsbåter Løsning for transport av 

innsatspersonell og –

materiell over vann. 

Ca. kr 205.000,- 

Innkjøp av depothengere Hengere anskaffet, utrustet 

og fordelt.            

Ca. kr 400.000.- 

 

Arbeidsmålene ble i hovedsak gjennomført i tråd med avdelingens planer og rammer.  

I arbeidet med rekruttering av nye brannkonstabler til heltidsstyrken i Bodø ble det lagt vekt på 

å gjennomføre en åpen og ryddig prosess, som alle søkere skulle oppleve som rettferdig. Det 

var i overkant av 140 søkere på de utlyste stillingene, med geografisk spredning over hele 

landet, pluss søkere fra Sverige og Finland. Kvinneandelen var lav, med bare ni søkere. Likevel 

greide en av kvinnene å konkurrere seg til stilling som brannkonstabel i beredskapen og hun vil 

med det bli den første kvinnelige konstabelen i heltidsstyrken i beredskapsavdelingen.  

Bilde 

Fra opptaksprøvene for nye brannkonstabler 

 

Salten Brann IKS gjennomførte i 2017 en grunnkursklasse for Norges Brannskole og 

medarbeiderne våre fikk fullført sin yrkesutdanning som brannkonstabler høsten 2017. PLIVO 

opplæring for alt innsatspersonell i heltidsstillinger er gjennomført. Kravene i instruksen er at i 

tillegg til heltidsansatte er det deltidsansatte i utrykningslederfunksjon som skal gjennomgå 

opplæringen. Opplæring på våre utrykningsledere i deltid er gjennomført.  
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Leveransen av nye vernemasker til alt innsatspersonell, som var påbegynt i 2016, ble fullført i 

2017.  

4. Forebyggende avdeling 

4.1. Ledelse 

Ivar Hogstad er avdelingsleder for forebyggende avdeling. 

4.2. Ansvarsoppgaver 

Forebyggende avdeling i Salten Brann IKS leverer forebyggende tjenester innenfor Salten 

Brann IKS sitt forvaltningsområde. Hovedaktivitetene er gjennomføring av tilsyn i særskilte 

risikoobjekter, feiing og tilsyn med fyringsanlegg og forvaltning av brann- og eksplosjons-

vernlovgivningen. I tillegg gjennomføres informasjonsaktiviteter og andre forbyggende 

aktiviteter med bakgrunn i kartlagte risikoområder. 

4.3. Risikobasert forebyggende arbeid 

Forskriftene vedrørende forebygging ble endret med virkning fra 2016. Endringen innebærer et 

større fokus på å utnytte eksisterende ressurser der de gir størst effekt. Dette innebærer et større 

fokus på kartlegging og analyse som grunnlag for brannvernarbeidet. Dette omfatter ROS 

analyser, evaluering av hendelser, oppfølging av bekymringsmeldinger, statistikk og andre 

erfaringsbaserte kilder. Kartlegging og analyse skal brukes som bakgrunn for å etablere og 

prioritere målrettede brannverntiltak.  

 

 

Figur 

Forebyggende kompasset 

 

De siste årene er ressursbruken i avdelingen endret til en mere risikobasert modell. Dette 

medfører at en større del av ressursene benyttes til andre tiltak enn tilsyn rettet mot særskilte 

brannobjekter som tradisjonelt sett har hatt størst fokus. Videre utvikling av modellen vil gi et 

bedre grunnlag for mere målrettede tiltak mot risikoområder i fremtiden. 
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Figur 

Aktiviteter og ressursbruk 2017 

4.4. Samarbeid med eierkommunene 

Brann- og eksplosjonsvernlover har flere grensesnitt mot kommunene. Både brannvesenet og 

kommunene har klare fordeler av å ha god dialog og samarbeid. 

 Kartlegging av risikoobjekter 

 Kartlegging av risikogrupper 

 Planarbeid 

 Forhåndskonferanser  

 Byggesaksbehandling 

 Tilsyn etter plan- og bygningsloven 

 Kommunale ROS analyser 

 Andre områder 

4.5. Kartlegging av risiko 

Grunnlaget for et systematisk brannsikkerhetsarbeid er kunnskap om sannsynligheten for at det 

skal oppstå brann og hvilke konsekvenser brann kan føre til for kommunen. 

Risikobildet gir grunnlag for prioriteringer, planlegging og gjennomføring av egnede tiltak. 

4.6. Særskilte brannobjekter 

Kommunen skal føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. 

hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle 

verdier. For Saltenkommune er det registrert 553 særskilte brannobjekter. 

Disse deles inn i 3 hovedkategorier ut fra risikoområde. 

A- Risiko knyttet til liv og helse 

B- Tap av store materielle verdier og store miljøkonsekvenser 

C- Tap av kulturhistoriske verdier 
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Figur 

Antall særskilte brannobjekter 

4.7. Risikobasert tilsyn 

Tilsyn av særskilte brannobjekter prioriteres og gjennomføres ut fra risiko. Erfaringene tilsier 

at brannsikkerheten i regionen blir bedre ved at eiere og brukere får et større fokus på 

systematisk arbeid med brannvernet i disse virksomhetene. 

Det ble gjennomført 79 tilsyn med særskilte brannobjekter i løpet av 2017. I tillegg ble det 

gjennomført andre tiltak rettet mot 95 særskilte brannobjekter.  

Avdelingen har i 2017 prøvd ut det web-baserte kartleggingsverktøyet «surveymonkey» som 

verktøy i gjennomføring av tilsyn. Vi tror at dette systemet har potensiale som verktøy for tilsyn 

og kartlegging. Avdelingen vil utvikle bruken av verktøyet ytterligere. 

4.8. Andre tilsynsobjekter 

Meløy kommune har utarbeidet lokale forskrifter til Brannvernloven for tilsyn med omsorgs-

boliger eller andre type bygninger. 

Det gjennomføres i tillegg sporadiske tilsyn etter enkeltvedtak der dette finnes hensiktsmessig. 

4.9. Bekymringsmeldinger 

Det er etablert rutinebeskrivelse for håndtering av bekymringsmeldinger som er et verktøy for 

å fange opp mulige risikoer. Dette vil gi kunnskap om risiko for brann samt danne et grunnlag 

for å vurdere tiltak. I 2017 ble det registrert 8 bekymringsmeldinger. Hovedsakelig gikk disse 

ut på feil eller mangler i enebolig/leiligheter. 

4.10. Informasjon/Kampanjer 

Informasjonsarbeid omfatter generell informasjon til innbyggerne og ulike kampanjer av lokal 

eller nasjonal art. 

 

A 390

B 137

C 26
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Kampanjer 2017 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

Trygg hyttekos                         

Bry deg før det brenner                         

Studentkampanjen                         

Brannvernuka                         

Brannvesenets 

julekalender                         

Aksjon boligbrann                         
 

Tabell 

Kampanjer 2017 

4.10.1. Brannvernuka 

Åpen dag på brannstasjonen ble gjennomført på flere stasjoner i regionen. Tilbakemeldingene 

tilsier at disse var godt besøkt og at tiltaket blir positivt mottatt av innbyggerne. Tiltaket er 

spesielt populært blant barn og unge.    

4.10.2. Aksjon boligbrann 

Aksjon boligbrann ble gjennomført i begynnelsen av desember. Aksjonen ble gjennomført ved 

at husstander fikk besøk av brannvesenet som tilbød en frivillig gjennomgang av brann-

sikkerheten i boliger, sammen med huseier/beboer. Aksjonen omfattet besøk i ca. 200 hus-

stander. 

4.10.3. Trygg hyttekos 

Trygg hyttekos er en informasjonskampanje for å sette fokus på brannsikkerheten i hytter og 

fritidsboliger. Brannvesenet hadde stands på utfartssteder og oppsøkende besøk på hytter. 

Aksjonen ble gjennomført i påskeuken. Totalt delte vi ut ca. 900 røykvarslerbatterier samt 

brannverninformasjon.  

 

Bilde 

Stand på Innhavet – hytte i Sulitjelma 
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4.10.4. Brannvesenets julekalender 

Salten Brann deltar sammen med andre brannvesen i Norge i aksjonen brannvesenets 

julekalender. Dette er en førjulskampanje som forgår i november måned og retter seg mot elever 

i 4.,5. og 6. klasse. Alle skolene i Salten blir invitert til å være med på aksjonen. Det blir gitt 

brannvernopplæring til barn og unge og alle deltakerne får utlevert «Brannvesenets 

julekalender». I 2017 deltok 776 elever i kampanjen i Salten.  

4.10.5. Studentkampanjen 

Kampanjen retter seg mot utleiere og studenter/skoleelever og har som mål å gi grunn-leggende 

branninformasjon og øke bevisstheten rundt brannfarer for hybelboere o.l. Dette er en gruppe 

hvor mange bor alene for første gang. Salten Brann hadde informasjonsstand på Nord 

universitet ved skolestart og andre informasjonstiltak for å øke bevisstheten om brannfare. 

4.10.6. Kampanjen – «Bry deg før det brenner» 

Brannvern for eldre og hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende er et viktig satsnings-

område. Salten Brann har deltatt i brannvernopplæring av ansatte helse- og omsorgssektoren og 

holdt foredrag om brannvern i ulike lag og foreninger rettet mot disse gruppene. I tillegg 

gjennomføres informasjonstiltak gjennom kampanjen «Bry deg før det brenner». 

Det er også gjennomført foredrag, brannvernopplæring og øvelser rettet mot asylsøkere og 

bosetning av flyktninger.  

4.11. Andre tiltak risikogrupper  

Forebyggende avdeling ble i 2017 invitert med i prosjektrelatert samarbeid med Sørfold 

kommune med fokus på forebyggende hjemmebesøk for gruppen eldre hjemmeboende (75+). 

Vårt bidrag sammen med kommunen var å arrangere temamøter om brannsikkerhet i hjemmet, 

og gjennomførte i den sammenheng enkle slokkeøvelser tilpasset målgruppen. Opplæringen ble 

gjennomført i tettstedene Mørsvik, Engan, Megård og Røsvik. Totalt 52 personer deltok på 

disse.          

4.12. Risikogrupper - Trygg hjemme Salten  

Det er etablert et felles prosjekt rettet mot risikoutsatte grupper i Salten. Risikoutsatte gruppe 

utgjør ca. 3500 personer i Salten. Gruppen omfatter personer med fysiske funksjonsnedsettelse 

grunnet alder, kognitiv svikt, psykisk lidelse, rus, mm eller andre forhold som øker 

brannrisikoen.  

Prosjektet gjennomføres sammen med eierkommunene og har som målsetning å forbedre 

brann-sikkerheten for denne gruppen. Prosjektet er delfinansiert av Gjensidigestiftelsen 

gjennom «Det store brannløftet».  
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Prosjektet er etablert med prosjektleder som har bakgrunn fra Helse- og omsorgsektoren i Bodø 

kommune.  

Som del av prosjektet er det utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom Salten Brann IKS 

og hver enkelt eierkommune. 

Målet med avtalen er å skape en arena for varig samarbeid som skal bidrar til økt brannsikkerhet 

for kommunale hjemmeboende tjenestemottakere. 

Virkemiddel for måloppnåelse er å skape gode kontakter gjennom etablering av Trygg hjemme 

arbeidsgrupper. Gruppene har som formål å skape samhandling, kompetanseutveksling og 

felles risikoforståelse.  

I løpet av 2017 har syv av eierkommunene etablert grupper og er godt i gang med samarbeids-

møter og kartleggingsarbeid.  

I prosjektet er det søkt om og innvilget ytterligere tilskudd fra «Det store brannløftet». Disse 

tilskuddene er knyttet til tekniske installasjoner som slukke og varslingsutstyr. Totalt omfatter 

dette utstyret tilsvarende ca. kr 2 000 000. Dette er gitt delvis som tilskudd rett til kommunene 

og delvis til Salten brann som søkte på vegne av kommunene. Utstyret overføres til kommunene 

som del av prosjektet. Prosjektet har varighet inn i 2018. 

4.13. Tryggere uteliv 

Tryggere uteliv er et permanent tiltak som har sitt utspring i et nasjonalt prosjekt kalt «Ansvarlig 

alkoholhåndtering», som følge av dette arrangeres det kurs og seminarer for skjenkenæringen. 

Tryggere uteliv i Bodø organiseres ved samarbeid mellom ulike etater i kommunen, politiet, 

utelivsbransjen og hotell- og restaurantbransjen. Brannvesenet bidrar i dette tiltaket og 

formidler råd om brannsikkerhet for utelivsbransjen under kurs som arrangeres. 

4.14. Farlige stoffer 

Det er etablert meldeplikt til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) knyttet til 

oppbevaring av store mengder farlige stoffer.  

Salten Brann mottar melding fra eierkommunene om nye anlegg. I tillegg har vi tilgang til 

FAST-registeret fra DSB. Denne benyttes i forbindelse med vurdering av særskilte 

risikoobjekter og for gjennomføring av tiltak og kampanjer. 

Tilsynsaksjon 

Tilsynsaksjon farlige stoffer har vært gjennomført som en årlig aksjon med ulike emner de siste 

årene. 
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Tema for tilsynsaksjon de siste årene: 

2014 Gassanlegg bolig 

2015  Gassanlegg næring, industri 

2016  Kuldeanlegg med Ammoniakk, fylleanlegg for gass 

2017 Restauranter som bruker gass, opprydding FAST 

4.15. Handel med pyroteknisk vare 

Alle virksomheter som driver med handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri) skal ha tillatelse 

fra kommunen. Etter etablering av Salten Brann ble denne myndigheten delegert til selskapet. 

Salten Brann behandler søknader og gjennomfører tilsyn knyttet til handelen. Det er gitt 

tillatelse til 28 utsalgsteder i Salten.  

Det er etablert nasjonale rutiner for rapportering av personskader og materielle skader som følge 

av bruk av fyrverkeri. Brannvesenet er gitt rollen for koordinering og formidling av rutinen til 

politi og helse. I 2017 ble det ikke rapportert uhell ved hendelser med fyrverkeri.  

Salten brann gjennomførte tilsyn med utvalgte utsalgsteder. Tilsynene avdekket ikke større 

avvik i forhold til krav.  

4.16. Brannforebygging i byggeprosjekter 

Brannvesenet har deltatt med rådgivning i pågående store byggeprosjekter. Brannvesenet har 

bidratt i ulike deler av prosessen knyttet til tilrettelegging for rednings- og slukkeinnsats og 

valg av branntekniske løsninger.  

4.17. ROS andre virksomheter 

Brannvesenet har deltatt i ROS/beredskaps analyser knyttet til andre virksomheter. 

Statens Vegvesen 

ROS oppgradering vegtuneller E6 Rognan-Fauske, ROS-Beredskapsanalyse tuneller E6 

Sørfold. 

Bane-Nor (Jernbaneverket) 

Beredskapsplan Nordlandsbanen.   

4.18. Risiko og sårbarhet 

«ROS Salten» er den første helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen som er utarbeidet for 

Saltenregionen. Arbeidet med «ROS Salten» har vært organisert som et prosjekt mellom 

Saltenkommunene. Bodø kommune er vertskommune for prosjektet. 

Hensikten med å utarbeide en felles risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten (ROS Salten), har 

vært å etablere en felles forståelse av risiko- og sårbarhet i regionen. I tillegg skal «ROS Salten» 

legge grunnlaget for et interkommunalt samarbeid innen helhetlig og systematisk 

samfunnssikkerhetsarbeid. 
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Figur 

Målsetning «ROS Salten» 

Salten Brann har deltatt i prosjektet sammen med eierkommunene gjennom deltakelse i 

«Beredskapsforum Salten». Gruppen ble opprettet med det formål å bidra med tverrfaglige 

vurderinger inn i prosessen, og skulle bistå prosjektleder og prosjektgruppa med faglige innspill 

og vurderinger underveis. I tillegg hadde gruppa til hensikt å sikre ekstern prosess i ROS-

arbeidet. 

Øvrig involvering fra Salten Brann har vært deltakelse på kurs «Helhetlig ROS for 

kommunene» som var en del av prosjektet, samt arbeidsmøter knyttet til scenarier og hendelser 

i analysen.  

Parallelt med «ROS Salten» har Hamarøy, Fauske, Gildeskål, Bodø, Meløy og Beiarn revidert 

sin helhetlige kommune ROS-analyse.  

Saltdal og Steigen har helhetlig ROS-analyse Fra 2016. Sørfold fra 2013.  
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Figur 

Helhetlig kommunal beredskapsplikt - helhetlig og sektorovergripende 

 

4.19. Høringer 

Salten Brann leverte i 2017 svar på Justis- og beredskapsdepartementets høring om Sivil-

forsvarets framtidige rolle og organisering. Vår bidrag støtter opp om departementets slutt-

konklusjoner og tilkjennegir muligheten for lokalisering av sivilforsvarsfunksjoner på Albert-

myra. 

4.20. Arrangementer 

Ved større arrangement på steder eller i bygg som normalt ikke brukes eller er tilrettelagt for 

arrangement, skal arrangør gi melding til brannvesenet etter brannlovens § 7. Antall 

arrangement har økt mye de siste årene. I forbindelse med by jubileet i Bodø var det stor 

aktivitet, også for 2017. Salten Brann har systematisk og over mange år krevd at arrangør 

framlegger en sikkerhetsplan for sitt arrangement. Deler av arrangementsmiljøet framstår 

dyktige. Nye og mer uerfarne arrangører kommer til og vår opplevelse er at meldeplikten bidrar 

til sikrere arrangement. 

4.21. Brannbamsen Bjørnis (Bjørnisprosjektet) 

Brannbamsen Bjørnis er valgt som nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet 

mot barn.  I Salten Brann IKS har besluttet å starte et prosjekt for innføring av Bjørnis i 

organisasjonen. Prosjektet er delfinansiert med tilskudd fra Gjensidigestiftelsen gjennom «Det 

store brannløftet» 

 

Bjørnisprosjektet skal nasjonalt videreutvikles som kommunikasjonsplattform i tiltak rettet mot 

barn gjennom foreløpig tre hovedsatsingsområder: 

 Verktøy for barn i forbindelse med brann og andre ulykker. 

 Nasjonalt undervisningsopplegg, som skal være gratis tilgjengelig for alle barnehager 

her til lands. 

 Brannvesenets positive promotør og barnas store helt. 
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Bilde 

Salten Branns egen Bjørnis 

4.22. Feie- og tilsynstjenesten 2017 

 

 

Bilde 

Feier på taket med åndedrettsvern 

 

Feiertjenesten er en del av Salten Brann forebyggende avdeling. Hovedaktivitetene er feiing av 

piper samt tilsyn med fyringsanlegg. Behovet for tjenester varierer fra husstand til husstand ut 

fra behov. Dette skyldes valg av energibærere (ved, olje, strøm), type ildsted og forhold knyttet 

til fyringsvaner.  

I tillegg bidrar feiertjenesten i andre aktiviteter i avdelingen. 
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4.22.1. Gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Feie- og tilsynstjenesten skal sørge for at det gjennomføres tilsyn og feiing med fyringsanlegg 

etter kartlagt behov. Tilsynet er et tiltak for å avdekke om ildstedet er intakt og virker som 

forutsatt slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade. 

Under tilsynet informeres det også om andre forhold som har betydning for brannsikkerheten. 

Dette vil være røykvarslere, slukkeutstyr, rømningsveier og faremomenter knyttet til elektriske 

anlegg og utstyr. I løpet av 2017 blei det avtalt feiing av 8221 piper og tilsyn med 4753 

fyringsanlegg. 

 

 

Graf 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Salten 

 

De siste årene har behovet for feiing av fyringsanlegg endret seg. Noen av forholdene som 

påvirker dette er milde vintre, installasjon av varmepumper, mere energieffektive ovner m.v.  

Feiing og tilsyn i Rødøy kommune 

Etter forespørsel fra Rødøy kommune ble det i uke 25 og 33 utført tilsyn og feiing i Rødøy 

kommune på 465 boliger med fyringsanlegg.  

Etter endt besøk er all aktivitet om utført arbeid med avvik og anmerkninger lagret på regneark 

og oversend teknisk avdeling i Rødøy kommune for oppfølging.  
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4.22.2. Lærlinger 

Salten brann er godkjent lærebedrift i feierfaget. Lærlinger rekrutters hovedsakelig fra 

videregående skoler eller gjennom utlysinger. Feierfaget er et særløpsfag der første året 

gjennomføres på Bygg- og anleggsteknikk på videregående skole og deretter tre år i bedrift. 

I de siste årene har det ikke vært søkere gjennom samordnet opptak innen feierfaget i Nordland 

fylke. 

4.22.3. Endring regelverk for fritidsboliger 

Fra 2016 er det innført plikt om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger på samme 

måte som for boliger. 

 

 

Bodø Meløy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Hamarøy 

2672 725 1444 742 1513 1168 755 976 1009 

 

Tabell 

Antall kartlagte fritidsboliger i Salten 2017 

 

I Saltenkommunene har vi kartlagt at det finnes til sammen ca. 11 000 hytter og fritidsboliger. 

Hvor alle disse fysisk er lokalisert, hvor mange av disse som har fyringsanlegg og omfang av 

bruken er ennå ikke kartlagt. I løpet av 2017 er alle fritidsboligene i Bodø lagt inn i våre 

systemer, for disse gjenstår det å kontakte eiere for å kartlegge fyringsanlegget. 

Pilot fritidsboliger 

Sommeren 2017 ble det utført et pilotprosjekt med feiing og tilsyn på ca. 100 fritidsboliger på 

forskjellige plasser i Bodø området. Dette ble gjennomført for å kartlegge bruk og tilstand på 

fyringsanleggene. 

Funn fra pilot 

 Stor andel av nyere ildsteder 

 De fleste fyringsanleggene har liten bruk 

 Lite sot registrert i skorsteinene 

 Eierne har tatt med seg fyringsvanene hjemmefra til hytta 

 Det er relativt få tak-stiger montert 

 Liten andel av avvik på ildsteder 
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Figur 

Presentasjon av funn 

 

4.22.4. Vurdering av risiko av fyringsanlegg 

Kommunen skal ha oversikt over fyringsanlegg i regionen. Denne oversikten brukes som 

grunnlag for vurdering av risiko knyttet til hvert enkelt fyringsanlegg. Ut fra risiko fastsettes 

frekvens på feiing og tilsyn. 
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Eiere av fyringsanlegg har plikt til å melde fra til kommunen ved installasjon og endringer av 

fyringsanlegg. Feiertjenesten har mottatt ca.100 meldinger om montering eller endring av 

ildsteder i regionen. 

4.22.5. Informasjon og Metadata 

Salten Brann har inngått avtale med eksterne leverandører for levering av informasjon og 

metadata. Etterspørselen etter slike data er hovedsakelig fra Eiendomsmeglere i forbindelse 

med salg av eiendommer. Salten Brann har avtale med Ambita AS og Norkart om levering av 

informasjon og metadata.  

Gjennom disse løsningene kan Salten Brann levere data for alle våre eierkommuner. I løpet av 

2017 har Salten Brann betjent 749 ordrer gjennom Infoland Ambita og 258 ordrer i Norkarts 

løsning. 

4.22.6. Risiko inn i gebyrordningen 

Omlegging til risikobasert tilsyn og feiing medfører at det blir stor variasjon på frekvens for 

feiing og tilsyn. Med bakgrunn i dette bør avgiften legges om slik at den bedre står i forhold til 

den tjenesten som leveres for hvert fyringsanlegg. Økt risiko gir hyppigere besøk og således 

mer innsats og økt ressursbruk 

 

Figur 

Fremtidig modell for feie- og tilsynsavgift 

 

- Årlig gebyr - Dekker løpende kostnader for systemdrift o.l. 

- Gebyr feiing – Dekker kostnader knyttet til feiing av fyringsanlegg 

- Gebyr tilsyn – Dekker kostnader knyttet til tilsyn av fyringsanlegg 

Årlig gebyr Gebyr feiing Gebyr tilsyn
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En innføring av en slik modell krever integrerte løsninger fra fagsystemer til kommunenes 

systemer. 
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5. 110-nødsentral (nødmeldetjenesten for brann) 

5.1. Ledelse 

Joakim Jarnæs er avdelingsleder for 110-nødsentralen. 

5.2. Ansvarsoppgaver 

Sentralen har i sitt virkeområde det lovpålagte ansvaret for blant annet følgende oppgaver: 

 Mottak av nødmeldinger om brann, ulykke og akutt forurensing 

 Mottak av nødmeldinger fra Politi og AMK og trippelvarsling 

 Gi faglig råd og veiledning til den nødstilte og ressurser på stedet 

 Sende riktig og tilstrekkelig ressurser ved en hendelse 

 Føre logg under hendelser, herunder lydlogg av samband og nødanrop 

 Mottak av automatiske alarmer fra særskilte brannobjekt (§ 13 bygg) 

 

Sentralen har også påtatt seg flere oppgaver som ikke er lovpålagt, blant annet mottak av 

automatiske alarmer fra borettslag, offentlige bygg og institusjoner samt næringsbygg. 

 

Bildet 

110-nødsentralen i midten av Samlok nord på Albertmyra 

 

110-nødsentralen var ved utgangen av 2017 organisert med 18 årsverk, der 15 av disse er 

tilknyttet helkontinuerlig skiftordning for bemanning av 110-nødsentralen. Resterende årsverk 

er ledelse, IKT og prosjektledelse for samvirke mellom de tre nødmeldesentralene (110, 112 og 

113). Vaktordningen er lagt opp slik at det er 3 erfarne operatører på vakt døgnet rundt, deriblant 

en vaktleder. Nødsentralens bemanningsnivå er på nasjonal minimumsstandard. 
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Dekningsområdet har i 2017 bestått av 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms, med følgende 

tall innenfor dekningsområdet: 

 Fylker: Nordland og Troms (sør) 

 Kommuner: 50 

 Brannvesen: 35 

 Brannstasjoner: 75 

 Kjøretøy: 195 

 Antall brannmannskaper: ca. 1.700 

 Antall innbyggere: ca. 280.000  

 Areal ca. 40.000 km2 

 2 Politidistrikt  

(Nordland og Troms) 

 3 AMK sentraler  

(Tromsø, Bodø og Sandessjøen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet 

110-regionen 

 

Den nye organiseringen av 110-nødsentralen gjør kommunene mer forberedt på å møte større 

og mer komplekse hendelser som måtte kunne oppstå i regionen.  

Tilbakemeldinger fra kommunale brannetater som er tilknyttet sentralen, indikerer at de er 

tilfreds både med responstid, oppfølging og støtte når hendelser skal håndteres. 
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5.3. Samlokalisering av nødsentralene til politi, brann og helse 

2017 har i stor grad vært preget av prosjektet med samlokaliseringen av nødalarmsentralene på 

Albertmyra i Bodø. Den 6. juni 2017 hadde operasjonssentralen til Nordland politidistrikt 

offisiell åpning i lokalene på Albertmyra og dermed var de tre nødalarmentralene samlokalisert; 

Nødsentralen for brann (110), Politiets Operasjonssentral (112) og Akuttmedisinsk 

kommunikasjonssentral (113). En slik samlokalisering vil gi bedre og mer effektiv beredskap, 

spesielt ved de større hendelsene. Videre ser vi for oss muligheter for økt kompetanse gjennom 

samvirke og erfaringsutveksling på tvers av etatene og felles øvingsopplegg. Det presiseres at 

det vil fortsatt være separate nødnummer med høy faglighet og integritet når nødmeldinger 

besvares. 

 

 

Bildet 

Nødsentralbygget på Albertmyra sett mot nord 

 

5.4. Nasjonalt digitalt verktøy for oppdragshåndtering (VISION) og (ICCS) 

110-sentralen tok i bruk digitalt verktøy for oppdragshåndtering VISION den 27. april 2016 og 

2017 har vært det første fulle driftsåret. Målet med systemet er å gi et digitalt beslutnings-

støttesystem som blant annet gir raskere kontroll over lokal informasjon og som kan omsette 

denne på en systematisk måte i forbindelse med hendelser. Verktøyet gir operatørene mulighet 

til å sende ut riktig og nærmeste ressurs til skadestedet på en hurtig måte uten tap av tid. Dette 

har utviklet seg til å bli en arbeidsmetode som er i samsvar med den fremtidige måten å løse 

oppdrag på i nødnettleveransen.  

 

ICCS (Integrated Communications and Control System) er et sentralbord som operasjons-

sentralene bruker for å motta anrop fra publikum, men som i tillegg er et system for å styre 

ressursene som bruker Nødnett. 
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5.5. Nasjonal rapporteringsløsning for brann- og redningstjenesten (BRIS) 

Da 110-sentralen tok i bruk VISION begynte sentralen samtidig å bruke den nye rapporterings-

løsningen for brann og redningsvesenet BRIS (Brann, Redning, Innrapportering og Statistikk). 

BRIS henter hendelsesdata fra VISION. Den nye rapporteringsløsningen gir brann og 

redningsvesenene, 110-sentralene og DSB tilgang til mer relevant informasjon om branner og 

andre oppdrag. Hovedformålet er at disse dataene skal gi brann og redningsvesenet et bedre 

grunnlag for å utvikle statistikk og drive mer effektivt og målrettet forebyggende arbeid. Data 

fra BRIS vil således gi nasjonale og lokale beslutningstagere viktig styringsinformasjon og 

dermed et godt grunnlag for å utvikle organiseringen av brann og redningsvesenene de 

nærmeste årene. Løsningen legger til rette for at brann og redningsvesenene selv kan ta ut 

statistikk om egen håndtering og sitt beredskapsområde.  

5.6. Fokus på KKI (kommando-kontroll-informasjon) 

110-sentralen fortsetter fokuset på KKI. Et integrert system som gir alle nivåer i organisasjonen 

tidsriktig og tilstrekkelig informasjon for å planlegge, lede og kontrollere sine aktiviteter. 

Et av disse systemene er dataverktøyet DSB-CIM som er først og fremst er et digitalt krise-

håndteringsverktøy som skal brukes under større hendelser der det er naturlig å koordinere 

innsatsen og informasjonsflyten mellom oss og andre aktører som ikke er koblet opp mot 

loggingen som foregår i blant annet i VISION. En slik aktør kan være Kystverket eller den 

enkelte berørte eierkommune. I tillegg utvikles kvalitetssystem med alle rutiner og prosedyrer, 

avviksrapportering og håndtering, tiltakskort, kompetanse – øvelser – dokumentasjon, 

ressursoversikt, varsling, mediehåndtering og mye mer i DSB-CIM. 

110-sentralen har i tillegg startet implementeringen av TransFire 8 alarm som er et helhetlig 

system for mottak, registrering og håndtering av alle typer alarmer og telefonhenvendelser til 

110-sentralen. Systemet har i tillegg til å være et alarmmottak mange av de samme mulighetene 

som ligger i det nasjonale digitale verktøyet for oppdragshåndtering, VISION. Selskapet ønsker 

å utvikle dette systemet til å bli et viktig beslutningsstøtteverktøy for 110-sentralen. 

110-sentralen har anskaffet en videovegg med planlagt operativ ferdigstillelse i april 2018. 

Videoveggen gir oss muligheten til å kunne vise blant annet nåtids videostrømming, digitale 

kart, logger, nyhetssendinger m.m. direkte inn i 110-nødsentralen. Målet er å oppnå et felles 

situasjonsbilde av hva som skjer på skadestedet. Vi blir på den måten bedre i å forutsi hvordan 

hendelsen vil utvikle seg og tar raskere og bedre beslutninger. 

110-sentralen har knyttet seg opp mot Vegtrafikksentralen slik at det kan opprettes nåtids 

videostrømming direkte inn i sentralen fra alle kameraene som er satt opp langs veiene i hele 

distriktet. Det er spesielt interessant for å se nærmere på trafikkflyten ved uttrykninger og for å 

få et godt situasjonsbilde ved trafikkulykker i for eksempel tuneller. Systemet implementeres 

sammen med videoveggen. 
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Selskapet har også implementert det digitale verktøyet ”Crash Recovery” i 110-nødsentralen. 

Dette er system der innsatspersonell får lett tilgang til all relevant informasjon om kjøretøy som 

er involvert i en ulykke. Ved å taste inn registreringsnummer får man tilgang til kjøretøy-

spesifikk informasjon om plassering og type kollisjonsputer, gass beholdere, forsterkninger, 

batteri, bensintank, alternativt fremdriftssystem, brenselceller, deaktivering av systemer mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 

Skjermbilde av Crash Recovery 

 

5.7. Pilotprosjekt for nødtekst 

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) fikk i oppdrag fra Justis- og beredskaps-

departementet å gjennomføre et toårig pilotprosjekt for tekstbaserte nødmeldinger for døve og 

hørselshemmede. De samlokaliserte 110, 112 og 113-sentralene i Bodø ble valgt som sted for 

gjennomføringen av pilotprosjektet.  

Nødtekst gir forhåndsregistrerte døve og tale- og hørselshemmede mulighet til å varsle 

nødetatene direkte via SMS. Tekstmeldingene fra døve og tale- og hørselshemmede vil komme 

inn til nødmeldingssentralene i samme system som de talebaserte meldingene. Posisjonering 

for nødtekstmeldinger er som ved taleanrop.  

Tjenesten har blitt utprøvd i 2017 og vil bli lansert i løpet av 2018.  
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5.8. Statistikk 2017 for dekningsområdet til 110-nødsentralen 

I 2017 var det 1 person som omkom i brann innenfor dekningsområdet til 110-nødsentralen. 

Den omkomne var over 70 år. 

110-nødsentralen håndterer årlig svært mange alarmer som kommer fra automatiske 

brannalarmer i bygg og av disse er det svært få som er reelle. Totalt sett håndterte 110-

nødsentralen 193 hendelser med brann i bygning. I kontrast til dette mottok sentralen melding 

om 212 helseoppdrag og 346 trafikkulykker. Vi ser altså en trend der brannvesenet stadig oftere 

håndterer andre oppdrag enn brann.  

 

UTVALGTE HENDELSER/OPPDRAG 

 

SØR 

 

MIDT 

 

NORD 

 

ALLE 

 

Automatiske brannmeldinger uten brann 287 353 638 1278 

Akutt forurensning 12 15 15 42 

Brann annet 17 13 31 61 

Brann i bygning 54 43 96 193 

Brann i gress- eller innmark 20 15 26 61 

Brann i personbil 17 11 17 45 

Brann i skog- eller utmark 7 6 11 24 

Brann i skorstein 12 9 8 29 

Brann i søppelkasse 0 4 0 4 

Brannhindrende tiltak annet 16 27 33 76 

Brannhindrende tiltak komfyr 11 18 31 60 

Dyreoppdrag 6 2 43 51 

Helseoppdrag annet 43 27 36 106 

Helseoppdrag bære/løfte 22 24 60 106 

Oppdrag løst av 110 563 716 1271 2550 

Person i vann 3 1 6 10 

Trafikkulykke 120 88 138 346 

     

Totalt antall 110 oppdrag  

(Hendelser med tiltak fra 110/brannvesen) 1957 2162 2460 6579 
 

1. SØR (Helgeland): Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, 

Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad. 

 

2. MIDT (Salten): Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, 

Sørfold og Værøy. 

 

3. NORD (Midtre Hålogaland): Andøy, Ballangen, Bø, Evenes, Flakstad, Gratangen, Hadsel, Harstad, 

Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lødingen, Moskenes, Narvik, Salangen, Skånland, Sortland, Tjeldsund, 

Tysfjord, Vestvågøy og Vågan. 
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Diagram 

Topp 10 hendelsestyper for brann- og redningsvesenet i 110-området. 

Unødige alarmer er ikke vist her. 

 
 

 

 
 

 

 

Diagram 

Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i 110-området 

(Utdrag av hendelsestyper) 
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5.9. Statistikk 2017 for dekningsområdet til Salten Brann IKS 

I 2017 var det 1 person som døde i brann innenfor dekningsområdet til Salten Brann. Den 

omkomne var over 70 år. 

Salten Brann håndterer årlig svært mange alarmer som kommer fra automatiske brannalarmer i 

bygg og av disse er det svært få som er reell brann. Totalt sett håndterte Salten Brann 43 

hendelser med brann i bygning. I kontrast håndterte Salten Brann 51 helseoppdrag og 88 

trafikkulykker. Selskapet ser altså en trend der brannvesenet oftere og oftere håndterer andre 

oppdrag enn brann.  

 

 

 

 

Diagram 

Fordeling av oppdrag for hele Salten Brann 

(Utdrag av hendelsestyper) 
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Diagram 

Totale hendelser i virkeområdet til Salten Brann IKS (de siste 10 årene) 

 

 

Diagram 

Totalt antall hendelser i Salten Brann de siste 10 årene 

(fordelt på eierkommuner) 
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Diagram 

Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Bodø kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 

 

 

 

 
Diagram 

Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Fauske kommune 
(Utdrag av hendelsestyper) 
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Diagram 

Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Saltdal kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 

 

 

 

 
Diagram 

Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Meløy kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 
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Diagram 

Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Gildeskål kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 
 

 

 

 

Diagram 

Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Beiarn kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 
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Diagram 

Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Sørfold kommune 

(Utdrag av hendelsestyper)  

 

 

 

Diagram 

Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Steigen kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 
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Diagram 

Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Hamarøy kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 

 
 

 

Diagram viser fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Værøy kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 

1

0

6

0

4

0 1 2 3 4 5 6 7

Andre oppdrag

Bistand politi

Brann i bygning

Helseoppdrag

Trafikkulykke

Hamarøy

0

0

1

3

0

0 1 1 2 2 3 3 4

Andre oppdrag

Bistand politi

Brann i bygning

Helseoppdrag

Trafikkulykke

Værøy



44 
 

6. Personal/administrasjon 

6.1. Ledelse 

Ann Christin Berg har vært leder for personal. Hun har sluttet i selskapet pr 1. februar 2018. 

John-Ivar Strøm er ansatt som ny HR sjef i selskapet med virkning fra 1. mai 2018. 

Ronny A. Hagen Langfjord er assisterende daglig leder og holder oversikt over administra-

sjonens samlede oppgaver og ressursinnsats. 

6.2. Ansvarsoppgaver 

Administrasjonen følger opp alle økonomiske systemer og gir støtte i alle personellmessige 

forhold. De har utstrakt kommunikasjon med eierkommunene og med ekstern leveranse av 

økonomitjenester for å gi oppdatert og riktig styringsinformasjon. Administrasjonen følger opp 

ansettelsesprosesser, fravær, lederstøtte mv og sørger for oppfølging av grunnlagsdata og 

oppfølging av individuelle forhold. 

6.3. Organisasjonsendringer 

I 2017 har det vært gjennomført et omfattende arbeid med å utrede og lede gjennomføringen av 

etableringen av brigadeledere i selskapet. Personalfunksjonen er en del av styringsgruppen. 

I forbindelse med innlemmelsen av Værøy kommune inn i Salten Brann er det i 2017 

gjennomført omfattende arbeid som del av virksomhetsoverdragelsen. Hele styrken til Værøy 

kommune følger over til Salten Brann IKS og det eksisterer forståelse for ståsted mellom 

kommune og selskapet vedrørende de ulike avvikene innen kompetanse, materiell og 

forebyggendeområdet. 

6.4. Rekruttering 

I 2017 har det vært gjennomført vesentlig innsats i rekrutteringsprosesser for kritiske 

ledelsesfunksjoner i tillegg til den normale rotasjonen av stillinger. Det har vært gjennomført 

grundige og utvidede rekrutteringsprosesser for HR sjef, nye feier, nye brannkonstabler ved 

stasjon Bodø og til nye vaktledere, utrykningsledere og brigadeledere i beredskapsavdelingen. 

6.5. Internkontroll og arbeidsmiljø 

Utvikling av systematisk internkontroll og dokumentasjon av denne er en prioritert oppgave. I 

den forbindelse er det iverksatt egne prosjekter for digitalisering og tilgjengeliggjøring av 

selskapets dokumentasjon for alle medarbeidere gjennom blant annet CIM. For å sikre høy etisk 

standard i virksomheten og blant medarbeiderne er det kontinuerlig fokus på selskapets etiske 

retningslinjer og arbeidsreglement. Disse dokumentene revideres fortløpende. 

6.6. Andre sentrale arbeidsoppgaver i 2017 

I tillegg til ordinær drift har det vært jobbet med følgende sentrale arbeidsoppgaver: 

- Bistand i forbindelse med arbeid for å få feierlærlinger 

- Revidering av etiske retningslinjer og rutiner for oppfølging av sykefravær 

- Innføring av arbeidsreglement 
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- Innføring av Visma selvbetjening (reiseregning og fravær) for heltidsansatte 

- Forberedelser til innføring av turnussystem for 110-nødsentral 

- Etablert regelmessige AMU-møter 

- Lokale lønnsforhandlinger jfr HTA bestemmelser 

 

7. Styret og representantskapet for Salten Brann IKS i 2017 

7.1. Styret i Salten Brann IKS 

 

Navn Medlem Varamedlemmer 

Svein Blix Styreleder Vara i rekkefølge: 

1. Jan Tore Svendsgård 

2. Truls Paulsen 

3. Kjersti S. Hansen 

Gudbjørg Navjord Medlem 

Anne Holm Gundersen Nestleder 

Agnar Hansen Medlem 

Kurt Rune Martinussen Medlem (ans.repr.) Trond Rabben 

John Harald Løkås Medlem (ans.repr.) Ole Fredrik Bakken 

 

7.2. Representantskapet i Salten Brann IKS 

 

Kommune Medlem Varamedlemmer 

Beiarn Monica Sande 1. Vara Andre Kristoffersen 

2. Vara Linda Moen Beiarn Håkon Sæther 

Bodø Ida Maria Pinnerød Pers. vara Synne Høyforsslett Bjørbæk 

Bodø Grethe Monica Fjærvoll Pers. vara Jonny Gulbrandsen 

Fauske Jørn Stene 1. vara Linda Saleomonsen 

2. vara Nils-Christian Steinbakk 

3. vara Per-Gunnar Kung Skotåm 

Fauske Ronny Borge 1. vara Siv Anita Johnsen Brekke 

2. vara Liv-Marit Tverå 

Gildeskål Petter Jørgen Pedersen Vara Trond Gjelseth 

Vara Svein Eggesvik Gildeskål Britt Larsen 

Meløy Sigurd Stormo 1. vara Lisbeth S. Amundsen 

2. vara Mette Bjørnvik Meløy Per Frøskeland 

Saltdal Rune Berg 1. vara Wenche Skarheim 

2. vara Tore Skarvik Amundsen Saltdal Anne-Britt Sletteng 

Steigen Asle Schrøder 1. vara Kjersti Olsen 

2. vara Odd Rikard Bredal Steigen Wibeke Aasjord Juul 

Sørfold Lars Kr. Evjenth 1. vara Turid Johansen Willumstad 

2. vara Anne-Lise Evjen Lillegård 

3. vara Idar Mohaug 

4. vara Bente Grovassbakk 

5. vara Karl I. Simonsen 

6. vara Liv Reffhaug 

7. vara Stig Roger Elvebakk 

Sørfold Anne Lise Nordvik Arntsen 1. vara Daniel Koskinen 

2. vara Geir Anders Berg 

3. vara Silje Sørfjordmo Paulsen 

4. vara Kristin Hedstrøm 
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Hamarøy Jan Folke Sandnes 1. vara May Valle 

2. vara Britt H. Kristoffersen 

3. vara Fred-Eddy Dahlberg 

4. vara Eirik Valle 

Hamarøy Rigmor Lien 

 


