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Sammendrag 

Formålet med ROS-analysen er å utarbeide en sektoranalyse i Salten Brann IKS for å få mer 

kunnskap om hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i ansvars- og virkeområdet til 

Salten Brann IKS. Med andre ord; å kartlegge fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer. 

Stadig endringer i samfunnet medfører at Salten Brann IKS må jobbe helhetlig og systematisk 

med forebygging- og beredskapsarbeidet for å være best mulig forberedt på å håndtere 

uønskede hendelser på en best mulig måte. Brann- og redningsvesenet utgjør den viktigste 

beredskapstjenesten i kommunene.  

 

I denne ROS-analysen er det presentert 18 ulike scenarioer (ekstraordinære uønskede 

hendelser) som har en risiko for å inntreffe i virke- og ansvarsområdet til Salten Brann IKS. 

Følgende faktorer må være oppfylt for å bli betegnet som en ekstraordinær uønsket hendelse: 

 Uønskede hendelser som involverer to eller flere brannstasjoner  

 Uønskede hendelser som pågår over et lengre tidspunkt 

 Uønskede hendelser som krever at Salten Brann IKS setter stab 

 Forutsetningene skal være at den kan skje i morgen 

 

Scenarioene er delt inn i risikoområdene: 

Naturhendelser Brannhendelser Kjemikalie- og 

eksplosivhendelser 

Transporthendelser 

Ekstremvær Skog- og 

utmarksbrann 

Brann i tankanlegg Trafikkulykke med 

farlig gods 

Skred Brann i avfallsanlegg  Brann i vogntog i 

tunnel 

Snøskred Brann i driftsbygning  Bussulykke 

 Brann i 

lagerbyggområde 

 Togulykke 

 Brann på sykehjem  Skipsulykke med 

passasjerskip 

 Brann i kirke  Flyhavari 

 Brann i hotell   

 Områdebrann   
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Nedenfor presenteres de ulike scenarioene i en risikomatrise. Det å bruke en risikomatrise gir 

et forenklet bilde av risiko knyttet til de ulike scenarioene. Den gir et bilde over hvilke risiko 

hver enkelt hendelse har, samt hvilke scenarioer som har høyest risiko i ansvars- og 

virkeområdet til Salten Brann IKS. 
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1. Innledning 

I de siste 20 årene har det vært en rekke store nasjonale hendelser, som har ført til at 

myndighetene må tenke nytt i forbindelse med krisehåndtering, samfunnssikkerhet og 

beredskap. Hendelsene kan både være naturskapte eller menneskeskapte, det kan være små og 

store hendelser samt at hendelsene kan både være kompliserte og utfordrende. Dette innebærer 

at ulike aktører må samarbeide for å håndtere større hendelser på en effektiv og kvalitativ god 

måte.  

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fra og med1. januar 2010 pålagt at 

alle kommunene i Norge skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) hvert fjerde 

år (forskrift om kommunal beredskapsplikt 2011.  ROS-analysene skal blant annet kartlegge 

eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarheter innenfor eget ansvarsområde. 

 

Stortinget og DSB er opptatt av at brann- og redningsvesen skal være godt rustet til å møte 

morgendagens utfordringer. Samfunnet står overfor et ganske annet risiko- og trusselbilde i dag 

enn for 15 år siden, og det har også betydning for kommunens viktigste rednings- og 

beredskapsressurs som er kommunens brann- og redningstjeneste. 

 

Det er gjort endringer som skal sikre innbyggerne enda bedre tjenester fra brann- og 

redningsvesenet i fremtiden. DSB stiller tydelige krav til analyser av risiko, sårbarhet, 

beredskap og forebygging, som grunnlag for organisering, utrustning og bemanning av brann-  

og redningsvesen. 

 

Brann- og redningsvesenet utgjør en stadig viktigere beredskapsressurs. Det stilles krav til at 

kommunene må bruke ressursene mer målrettet og effektivt. Av nødetatene er det brann- og 

redningsvesenet som har størst lokal tilstedeværelse og således gjennomgående lavest 

responstid (DSB, 2018). Brann- og redningstjenesten er i endring og dette gjenspeiler seg også 

i oppgaveporteføljen. DSB samler inn data over alle hendelsesoppdrag som brann- og 

redningstjenesten utføre i BRIS. Tall fra 2016-2018 viser at de to viktigste oppdragene er 

trafikkulykker ca. 6000 utrykninger i året, og ulike former for helsebistand utgjør ca. 5700 

hendelser i året. Slukkeinnsats ved brann i bygning utgjør ca. 2700 hendelser i året. Videre 

observerer vi også at brann- og redningsvesen deltar i hendelser som er relatert til 
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klimaendringer, som for eksempel ekstremvær, flom og skred. Når brann- og redningstjenesten 

må ivareta nye arbeidsoppgaver, stiller det også krav til kompetanse, utstyr og organiser ing. 

Med andre ord må den framtidige organiseringen være dimensjonert for framtidige hendelser.  

 

Dette innebærer at Salten Brann IKS ikke bare må ta høyde for de dagligdagse uønskede 

hendelser, men må også være forberedt på å takle ekstraordinære uønskede hendelser som stiller 

store krav til organisasjonen.  
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2. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

2.1 Bakgrunnen for ROS-analysen 

I 2017 vedtok eierkommunene i Salten Brann IKS strategidokumentet «Trygghet nær deg: 

Virksomhetsstrategi 2018-2022». Virksomhetsstrategien danner grunnlaget for selskapets 

økonomiske planlegging fra 2018-2022. I dokumentet er det definert sju hovedmål med 

tilhørende delstrategier. Hovedmål 7 er definert som et kvalitets- og forbedringsprogram for 

effektiv drift «Brann 2020», og ett av delmålene er at det skal utarbeides en komplett ROS-

analyse for Salten Brann IKS. I forlengelse av dette besluttet styret i Salten Brann IKS, den 6. 

juni 2018, at det skal utarbeides en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med 

påfølgende forebyggende- og beredskapsanalyse for Salten Brann IKS. Bakgrunnen for at styret 

i Salten Brann IKS ønsker å gjennomføre en ROS-analyse, er grunnet i at det ikke har vært 

utarbeidet en ROS-analyse i Salten Brann IKS siden 2012. Eierkommunene besluttet juni 2018 

at Salten Brann IKS må revidere eksisterende ROS-analyse. Dette samsvarer med faglittera tur 

og DSB som anbefaler at ROS-analyser bør revideres hvert fjerde år (DSB, 2014; Lunde 2016). 

Riktignok er det ikke krav til at brannvesen skal oppdatere ROS-analysen hvert fjerde år, men 

det står i dimensjoneringsforskriften §2-4 at dimensjonering av brannvesen skal omfatte og 

baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Indirekte innebærer dette at brann- og redningsvesen 

bør oppdatere ROS-analysen jevnlig.  

 

Kommunen plikter at det skal utføres en risikoanalyse for brann- og redningstjenesten (DSB, 

2014). Dette er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernlovens §9 (ref. forskrift om 

brannforebygging §14) som sier at kommunen skal gjennomføre en risiko- og 

sårbarhetsanalyse, slik at brann- og redningsvesenet på en best mulig måte kan tilpasse seg de 

oppgaver det kan bli stilt overfor. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil være et dokument som vil 

være styrende for hvilke typer hendelser Salten Brann IKS skal være dimensjonert for 

(Dimensjoneringsforskriften 2002; DSB, 2017). 

2.2 Formålet med ROS-analysen 

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse og formålet med ROS-analysen er å kartlegge 

hvilke uønskede hendelser som har størst risiko for å inntreffe i virke- og ansvarsområdet til 

Salten Brann IKS. Videre skal ROS-analysen bidra til å danne et beslutningsgrunnlag for at 

ledelsen kan fatte gode kvalitative- og rasjonelle beslutninger for god planlegging og 
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organisering av forebyggende- og beredskapsarbeidet. Hensikten med ROS-analysen er å 

identifisere og predikere hvor det er størst risiko for at uønskede ekstraordinære hendelser kan 

inntreffe. ROS-analyse er en systematisk modell hvor vi jobber strategisk for å identifisere hvor 

det er størst risiko for at en uønsket ekstraordinær hendelse kan inntreffe. ROS-analysen bidrar 

til økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn som Salten Brann IKS må ivareta i 

fremtiden. For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, er det en forutsetning 

at man først kartlegger risiko og sårbarhet (Lunde, 2016). 

 

DSB legger føringer på at brann- og redningsvesen ikke bare skal være rustet for å håndtere 

de dagligdagse hendelser, men også være forberedt på å håndtere ekstraordinære uønskede 

hendelser som utfordrer brannvesenet (DSB, 2018). Denne ROS-analysen har fokus på 18 

ekstraordinære uønskede hendelser. Det er viktig at Salten Brann IKS sammen med andre 

beredskapsaktører har en beredskap som kan håndtere ekstraordinære hendelser, jamfør 

samvirkeprinsippet (Filmreite et al., 2014). Vi vet ikke når de inntreffer, men at de vil 

inntreffe på et tidspunkt. Da er det viktig at man er i stand til å håndtere ekstraordinære 

uønskede hendelser i tillegg til de mindre hendelsene. Et godt organisert brann- og 

redningsvesen vil være avgjørende for god håndtering av større uønskede hendelser i regional 

sammenheng. 

 

I ROS-analysen presenterer vi 18 risikoområder som har det til felles at de inneholder farer 

eller trusler som kan utløse alvorlige hendelser som Salten Brann IKS må håndtere i 

samarbeid med andre aktører. Utviklingsbildet viser et stort spenn i potensielle trusler og 

risikoer, fra ulykke via naturhendelser til hendelser som er resultat av en tilsiktet handling. 

 

Analysene av krisescenarioene beskriver risikoområder og presenterer risikoanalyser som er 

gjort av et utvalg uønskede hendelser med potensielt alvorlige konsekvenser i Saltenregionen. 

Dette er hendelser som Salten Brann IKS bør kjenne til for å vurdere risikoreduserende tiltak 

mot. Ikke nødvendigvis at de inntreffer akkurat slik de beskrives i ROS-analysen, men fordi 

de representerer utfordringer som Salten Brann IKS må være forberedt på å håndtere. ROS-
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analysen forsøker å vise kompleksiteten i hendelsesforløpet av alvorlige uønskede hendelser 

og inkluderer følgehendelser og mange typer konsekvenser. 

 

Målet med ROS-analyse generelt er å styrke risikobevissthet og sikkerhetskultur gjennom 

ROS-prosessen. Dette vil si at hvis risiko- og sårbarhetsanalysene er mangelfulle kan det 

forebyggende arbeidet og beredskapsplanverket også bli mangelfullt som en følgefeil av 

mangelfull ROS-analyse. Gjennom ROS-analyse kan man få et brann- og redningsvesen som 

er i stand til å håndtere fremtidige uønskede hendelser på en kvalitativ- og effektiv måte.  

 

Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser som kan inntreffe i 

virke- og ansvarsområdet til Salten Brann, kan man prioritere risikoområder og planlegge 

tiltak for å forhindre eller redusere konsekvensene av dem, dersom de skulle inntreffe. I 

litteraturen benyttes ofte begrepet risikoanalyse for å framskaffe grunnlag for beslutninger 

som angår sikkerhet og beredskap (Aarset, 2010). I en ordinær risikoanalyse gjøres en 

nærmere betraktning av årsaker, sannsynligheter, konsekvenser, samt forutsetninger og 

antagelser av uønskede hendelser. Sårbarhetsanalyse går ett skritt videre enn den ordinære 

risikoanalysen. Sårbarhet knyttes til tiltak (barrierer) som har til hensikt å begrense 

konsekvensene når en hendelse har inntruffet. ROS-analyser består av kartlegging av 

farekilder, identifisering av uønskede hendelser, en vurdering av risiko og sårbarhet tilknyttet 

de uønskede hendelsene, og en framstilling av risiko og sårbarhetsbildet (Lunde, 2016). 

 

Et aspekt med å utarbeide en ROS-analyse for Salten Brann IKS er at den også kan være 

nyttig for andre organisasjoner som Salten Brann IKS må samvirke med i hendelser. Dette 

bidrar til at andre organisasjoner får innsyn og forståelse for hvordan Salten Brann reflekterer 

rundt hvilke framtidige uønskede hendelser som kan inntreffe i Saltenregionen. 

ROS-prosessen kan også føre til utveksling av informasjon og kunnskap innad i 

organisasjonen og mellom ulike beredskapsorganisasjoner, om hvordan fremtidige potensielle 

uønskede hendelser kan påvirke de ulike beredskapsorganisasjonene.  

Formålet med en ROS-analyse er å:  

 Gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i Salten Brann IKS 

 Kartlegge eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhet innen ansvarsområdet  

 Kartlegge risiko og sårbarhet utenfor ansvarsområdet, som kan ha betydning for Salten 

Brann IKS 
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 Hvordan ulike risiko og sårbarhet kan påvirke hverandre 

 Foreslå̊ tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  

 

Et annet aspekt som gjør at det er viktig å gjennomføre ROS-analyse minimum hvert fjerde 

år, er at risikobildet og samfunnsutviklingen nasjonalt, regionalt og lokalt er i kontinuerlig 

endring. Det er viktig å kartlegge «nye» risikoområder, som igjen danner et godt 

beslutningsgrunnlag for ledelsen, slik at de kan planlegge og organisere Salten Brann IKS 

mest mulig formålstjenlig. Et viktig utviklingstrekk de siste årene er klimaendringene. I 

Norge utgjør naturhendelser en vesentlig del av risikobildet. Ekstremvær, storm, flom og 

skred er allerede hyppige hendelser. I framtiden må vi regne med at disse opptrer både oftere 

og med større styrke i Saltenregionen enn de gjør i dag.  

 

Det å veie ulike oppfatninger av risiko opp mot hverandre kan være krevende. Konklusjonen 

må likevel være at vi arbeider i størst mulig grad for å bruke ressurser der risikoen ut fra våre 

beste anslag er størst. Det kan diskuteres om de rette scenarioene er tatt med, og om vi burde 

ha tatt med flere eller færre. 

 

Formålet er at dagens risiko- og sårbarhet i Salten Brann sitt ansvars- og virkeområde skal 

danne grunnlaget for forebyggendeanalyse og beredskapsanalysen som skal gjennomføres fra 

april til oktober 2019. Prosjekt «Brann ROS-2020» skal utarbeide to rapporter som skal 

behandles av eierkommunene. En ROS-analyse og en beredskapsanalyse. 

2.3 Kommunal beredskapsplikt og sektoranalyse 

I dette kapittelet skal vi gjøre rede for hva som ligger i kommunal beredskapsplikt og hva som 

betegner en sektoranalyse. Det er viktig å ha en god forståelse for dette, siden det legger føringer 

på ROS-analysen til Salten Brann. 

2.3.1 Kommunal beredskapsplikt 

Kommunene har det grunnleggende ansvaret for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet 

innenfor sitt geografiske område, og kommunene har ansvaret for å identifisere risikoer 
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innenfor kommunens grenser. Kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse, det vil si en sektorovergripende ROS-analyse. Basert på denne ROS-

analysen skal hver sektor utarbeide sin egen ROS-analyse (sektoranalyse). 

 

I kommunal beredskapsplikt, som trådte i kraft 1.1.2011, står det at: «Kommunen plikter å 

kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten 

for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av 

dette arbeidet skal vurderes og sammenstille i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse». Videre 

i kommunal beredskapsplikt står det i §1 at kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med 

samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av 

liv og helse, miljø og materielle verdier, og i §2 står det at kommunen ikke skal ha en helhet lig 

ROS-analyse som er eldre enn fire år. 

 

Kommunen er til enhver tid pliktig til å ha en beredskap som setter den i stand til å ivareta sitt 

ansvar ved kriser og ulykker. I 2014 utarbeidet DSB «Veileder til helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse i kommunen», for hvordan kommunene skal utarbeide helhetlige ROS-

analyser. Denne veilederen har eierkommunene til Salten Brann brukt når de har utarbeidet 

helhetlige kommunale ROS-analyser. 

 

Relevante lover og forskrifter for kommunal sektor: 

 

Sivilbeskyttelsesloven (2011): 

I §14 stilles det krav om at kommunen skal utarbeide en helhetlig ROS-analyse. 

 

Brann- og eksplosjonsvernloven (2012): 

I §10 stilles det krav til kommunens plikt til å dokumentere brannvesenet. 

 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011): 

Stilles det krav til at kommunen skal utarbeide en helhetlig ROS-analyse og i §1står det at 

forskriftens formål er å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. 

Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i 

kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv og skadde, miljø og materielle 

verdier. 
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2.3.2 Sektoranalyse 

Vi kan betegne Salten Brann IKS som ett brann- og redningsvesen, der flere kommuner har gått 

sammen for å danne et felles brann- og redningsvesen som skal løse oppdrag på tvers av 

kommunale grenser, uavhengig hvor de uønskede hendelsene inntreffer i Salten Brann IKS sitt 

ansvars- og virkeområde. På bakgrunn av dette definerer vi Salten Brann IKS som en sektor, 

og utarbeider derfor en sektoranalyse for Salten Brann IKS. Det er viktig å påpeke at 

eierkommunene utarbeider en sektorovergripende ROS-analyse, mens Salten Brann IKS sin 

ROS-analyse har en sektorbasert tilnærming ut i fra et brann- og redningsperspektiv. Hensikten 

med denne ROS-analysen er å gi en oversikt over risiko og sårbarhet i Salten Brann sitt virke 

og ansvarsområde, og hvor målet er å ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet gjennom å 

redusere risiko for tap av liv og helse, miljø og materielle verdier. 

 

Etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesene ts 

redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven 2002), skal kommunene legge til rette for 

etablering av drift av brann- og redningsvesen som kan ivareta forebyggende og 

beredskapsmessige oppgaver. Oppgavene er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot 

brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og øvrige akutte ulykker. 

 

I Sivilbeskyttelsesloven (2010) og Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 

stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (2002) stilles det nye og større krav om til 

risikovurderinger som grunnlag for dimensjonering av beredskap og utførelse av forebyggende 

arbeid. Denne risikoen må brannvesenet selv avdekke, analysere og dokumentere i en risiko -  

og sårbarhetsanalyse. Figur 1 illustrerer forholdet mellom kommunal ROS-analyse og 

sektoranalyse i den enkelte fagavdeling. 
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 Figur 1: Illustrerer kommunal ROS-analyse og sektoranalyse. 

 

Som tidligere nevnt har DSB utgitt en veileder som viser hvordan en helhetlig ROS-analyse 

skal gjennomføres i kommunen. Det foreligger derimot ingen veileder for hvordan en ROS-

analyse skal gjennomføres innenfor det enkelte ansvarsområdet til kommunen, det vil si den 

enkelte sektor. Med andre ord finnes det ingen egen spesifikk veileder for hvordan en ROS-

analyse i brann- og redningsvesen skal utføres, med hensyn til metode eller hvilke temaer som 

skal belyses. Likevel legges det sterke føringer i blant annet i dimensjoneringsforskriften at 

fremtidens brann- og redningsvesen skal styre etter avdekket risiko basert på ROS-analyse. 

Dette gjelder både forebygging- og beredskapsarbeidet. Det er videre et forskriftskrav i 

brannvesenets dimensjoneringsforskrift at brannvesenets ROS-analyse skal koordineres med 

kommunens ROS-analyse. Vi har valgt å ta utgangspunkt i relevante scenario som 

eierkommunene har definert i sine ROS-analyser når vi har utarbeidet denne ROS-analysen. 

Det er viktig å trekke fram i denne sammenhengen at det foreligger forslag til en revidert 

utgave av dimensjoneringsforskriften (2017) som ligger til behandling hos Justis- og 

beredskapsdepartementet. I denne utgaven ligger det sterke føringer på at dagens brann- og 

redningsvesen skal utarbeide ROS-analyser som skal ligge til grunn for framtidens 

organiseringen av brann- og redningsvesen. 

Studier viser at det er en mangelfull samordning og koordinering mellom eierkommunenes 

ROS-analyser og ROS-analysen til det interkommunale brannvesen (Svendsen, 2017). Denne 

ROS-analysen har som siktemål å integrere eierkommunenes ROS-analyser inn i denne 

sektoranalysen.  

 

Relevante lover og forskrifter for brann- og redningsvesen: 

 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (2002): 

Kommunal ROS-analyse

Brann og 
redning

Salten 
Brann IKS

Helse og 
sosial

Teknikk 
og miljø

Kultur
Plan og 

bygg
Skole og 
oppvekst 
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I denne loven, også kalt Brann og eksplosjonsvernloven, er brannvesenets oppgaver knyttet til 

brannforebyggende virksomhet og beredskap mot branner og akutte ulykker beskrevet. 

 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (2002): 

Denne forskriften, også kalt dimensjoneringsforskriften, er en forskrift som ligger under 

Brann og eksplosjonsvernloven (2010). I forskriften §2-4 andre ledd, står det at brannvesenets 

ROS-analyse skal samordnes med andre kommunale ROS-analysere. 

Dimensjoneringsforskriften er utarbeidet for å få en god organisering og dimensjonering av 

brann- og redningsberedskapen. Forskriften danner grunnlaget for organisering og 

dimensjonering av brannvesen, og den utfyller brann- og eksplosjonsvernloven. 

Når det gjelder dimensjoneringsforskriften ligger den til revidering i Justis- og 

beredskapsdepartementet.  

 

Brann- og eksplosjonsvernloven (2012): 

I denne loven §9 stilles det krav til at det skal utføres ROS-analyser i brannvesenet. 

Dimensjonering av kommunens brannvesen skal baseres på kartlagt risiko og sårbarhet, og de 

standardkrav forskriften setter for forebyggende- og beredskapsmessige oppgaver. Dette 

innebærer at brannvesen er lovpålagt å utføre risiko- og sårbarhetsanalyser. 

Videre står det i §1 at loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot 

brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt 

uønskede tilsiktede hendelser.  

 

Forskrift om brannforebygging (2015): 

Denne forskriften ligger under Brann og eksplosjonsvernloven (2010). I forskriftens § 14 står 

det at kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for 

liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Videre står det i § 20 at kommunen skal 

iverksette rutiner som sikrer at kunnskap og erfaringer fra hendelser kommer til nytte ved 

kartleggingen av risiko og sårbarhet for brann, og ved planleggingen og gjennomføringen av 

forebyggende tiltak. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og 

begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 
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2.4 Arbeidsoppgaver til brann- og redningsvesen 

Spennet i hendelser som brann- og redningsvesenet skal håndtere er svært variert og stort. Alt 

i fra dagligdagse hendelser til ekstraordinære uønskede hendelser som krever at flere 

brannstasjoner blir involvert. Brannvesenets oppgaver er fastsatt i Brann- og 

eksplosjonslovens (2012) §11: 

 

Brann- og redningsvesenet skal: 

1. Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer 

ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

2. Gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

3. Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig 

stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 

4. Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner 

5. Være innsatsstyrke ved brann 

6. Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse 

7. Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor 

den norske territorialgrensen 

8. Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 

Kommunen kan legge andre oppgaver til brann- og redningsvesen så langt dette ikke svekker 

brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd. 

I tillegg til de lovpålagte oppgavene som er definert ovenfor, har Salten Brann IKS følgende 

oppgaver: 

 Vedlikehold av kjøretøy og beredskapsmateriell 

 Oljevernberedskap (IUA), Salten Brann IKS er sekretariat for Salten IUA 

 Vanndykking (redningsdykking) 

 Kurs og øvelser (interne og eksterne) 

 Snøskredberedskap 

I de siste årene har det vært stilt forventninger om at brann- og redningsvesenet må delta i 

hendelser som ikke har vært innenfor det tradisjonelle beredskapsområdet. Som tidligere 

nevnt, vil brann- og redningsvesenet i fremtiden bli mer og mer involvert i hendelser som ikke 
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er tradisjonelle hendelser som brann- og redningsvesenet har håndtert. Dette krever god og ny 

kompetanse på enkelte områder.  

Andre viktige områder som Salten Brann IKS deltar på er: 

 Trafikkulykker 

 Skipsbranner (RITS) 

 Akutt forurensning (IUA) 

 Håndtering av farlig gods 

 Naturhendelser: Ekstremvær, flom, skred, ras, storm etc. 

 Tilsiktede hendelser (PLIVO) 

 Arbeidsulykker 

 

2.5 Organisering av «Prosjekt Brann ROS-2020» 

Styret i Salten Brann IKS besluttet juni 2018 å gjennomføre en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS). Det ble besluttet å organisere «Brann ROS-2020» som en 

prosjektorganisasjon med styringsgruppe, prosjektleder, intern arbeidsgruppe, ekstern- og 

interne rferansepersoner.  

 

Styringsgruppa har bestått har hatt det overordnede ansvaret for hvilke uønskede hendelser 

som prosjektet skulle ha fokus på. 

 Per Gunnar Pedersen, daglig leder/brannsjef Salten Brann IKS 

 Ronny A. Langfjord, assisterende daglig leder/brannsjef Salten Brann IKS 

 Sturla Roti, prosjektleder 

Prosjektleder har hatt hovedansvaret for å lede, gjennomføre og koordinere prosjektet, samt 

ansvaret for å sluttføre rapporten «En risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS». 

 Sturla Roti, prosjektleder Salten Brann IKS 

 

Intern arbeidsgruppen har hatt ansvaret for å identifisere uønskede ekstraordinære hendelser 

som kan inntreffe i ansvars- og virkeområdet til Salten Brann IKS, og gjennomføre en risiko- 
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og sårbarhetsanalyse av hendelsene, samt utarbeidet arbeidsgruppa de ulike scenarioene som 

presenteres i denne rapporten. Det har vært gjennomført fem arbeidsgruppemøter.  

 Magne Brunes, vaktleder 110-sentralen Bodø 

 Kjetil Haugen, avdelingsleder beredskap Salten Brann IKS 

 Svein-Morten Sandnes, branningeniør, forebygging/utrykningsleder beredskap deltid 

Salten Brann IKS 

 Trond Nilsen, branninspektør, forebygging/utrykningsleder beredskap deltid Salten 

Brann IKS 

 Ivar Hogstad, avdelingsleder forebygging Salten Brann IKS 

 Per H. Frøskeland, Beredskapsleder YARA/utrykningsleder deltid beredskap Salten 

Brann IKS 

 

Eksterne referansepersoner har bidratt med faglige innspill og vurderinger til hvilke uønskede 

hendelser den enkelte organisasjon anser, ut i fra deres fagperspektiv, har størst risiko for å 

inntreffe i Saltenregionen. Vi har blant annet vært i kontakt med: Statens vegvesen, Bane 

NOR, Bodø Havn, Nordland fylkeskommune, kommunale beredskapskoordinatore r, brann- 

og redningsvesen, Nordland politidistrikt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB). 

 

Referansepersoner har bidratt med faglige innspill til hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe i Saltenregionen, samt gitt konkrete tilbakemeldingene på scenarioene. Det har også 

vært viktig å involvere eierkommunene i utarbeidelsen av ROS-analysen. Prosjektleder har 

deltatt på en samling for forumet «Beredskapsforum Salten», samt hatt uformelle møter og 

samtaler med aktører som har arbeidet med den lokale kommunale ROS-analysen. 

 
Nedenfor presenteres en enkel framstilling av analyseprosessen: 
 

Figur 2: Gjennomføringen av risikoanalysene i rapporten har tre hovedfaser 

 

 

Informasjonsinnhenting Analyseseminar Bearbeiding 
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1. Informasjonsinnhenting: Innhenting av relevant kunnskap og data om hendelsene som 

skal analyseres. Kilder er offentlige dokumenter og rapporter, forskning og møter med 

ansvarlige myndigheter og fagmiljøer. 

2. Analyseseminar: Her vurderes sannsynlighet, konsekvenser, sårbarhet og usikkerhet 

basert på dokumentasjonen som er framskaffet under forarbeidet. 

3. Bearbeiding og kvalitetssikring: Oppsummering og strukturering av kunnskapen 

framkommet gjennom forarbeidet og seminaret i en ROS-analyse. 

 

Salten Brann IKS er ansvarlig for revisjon av ROS-analysen, og analysen skal revideres etter 

behov, men minimum hvert fjerde år. 

 

Et høringsutkast til «Brann ROS-2020» ble sendt til alle eierkommunene i Salten Brann IKS. 

Det kom inn to høringsuttalelser som er gjennomgått og vurdert, og innarbeidet i endelige 

versjonen så langt som praktisk mulig og hensiktsmessig. Høringsinstansene er positive til at 

Salten Brann IKS har utarbeidet en grundig ROS-analyse av sektoren brann- og 

redningstjenesten. Det gis også støtte til den metodikken som ROS-analysen har tatt 

utgangspunkt i. En høringsinstans oppfordrer Salten Brann IKS til å kartlegge hvilke områder 

i regionen hvor det er risiko for at det kan forekomme områdebrann, eller større branner i 

tettbebygde strøk. Dette er tatt til etterretning og det er utarbeidet et scenario som omhandler 

«områdebrann». En generell tilbakemelding fra høringsinstansene er at de savner en detaljert 

oversikt over blant annet særskilte brannobjekter (§13-bygg), risikoutsatte grupper i regionen, 

næringsvirksomheter og havneanlegg per kommune. Dette vil bli belyst i beredskapsanalysen 

som blir sluttført vår 2020. 

Vi fikk tilbakemeldinger fra: 

 Beredskapsforum Salten 

 Sørfold kommune 

 

2.6 Selskapet Salten Brann IKS 

I dette kapittelet skal vi presentere en overordnet beskrivelse av organisasjonen Salten Brann 

IKS. En mer detaljert beskrivelse av selskapet vil bli gjort i beredskapsanalysen. 

 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS 

17 

 

Salten Brann IKS ble etablert som et interkommunalt selskap 1. januar 2007 og består av 

eierkommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold 

og Værøy. Fra 1. januar 2020 vil deler av Tysfjord kommune bli innlemmet i Hamarøy 

kommune. Salten Brann IKS grenser til Ofoten brann- og redningsvesen i nord, Rana brann- 

og redningsvesen i sør og til Nordbottens lan (Sverige) i øst. 

 

Ansvar og rettigheter er regulert i egen selskapsavtale og lov om interkommunale selskap 

(Lov om interkommunale selskaper 1999), og er et selvstendig rettssubjekt. Dette innebærer 

at eierkommunene delegerer myndighet til selskapet. Selskapet er organisert med 

representantskapet som øverste organ, selskapets styre som driftsansvarlig, styreleder og 

daglig leder som er brannsjef.  Salten Brann IKS er et interkommunalt brannvesen som utøver 

beredskap og forebyggende arbeid på tvers av kommunegrensene. 

 

Hovedkontoret ligger i Bodø, og selskapet er organisert i avdelingene; administrasjon, 

forebygging og beredskap. Det er totalt 380 medarbeidere fordelt på 87 årsverk og selskapet 

har 25 brannstasjoner. Nedenfor er organisasjonskartet til Salten Brann IKS. 

 

Figur 3: Ansvarskart Salten Brann IKS 
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2.7 Særtrekk ved Saltenregionen 

I dette kapittelet blir Saltenregionen beskrevet i et overordnet perspektiv. Salten er Nordlands 

største region, både når det gjelder innbyggertall og landareal. Regionen har 83 000 

innbyggere og et landareal på ca. 11 000 kvadratkilometer. I tillegg har regionen 200 

kilometer lang kystlinje med fjorder, flatmark og fjell, samt at det er mange bebodde og 

ubebodde øyer. Hovedsakelig består bosetningsstrukturen i kommunene av mange bygder og 

mindre tettsteder med spredt bolighusbebyggelse. 60 prosent av innbyggerne i regionen bor i 

Bodø, mens 75 prosent av innbyggerne i Salten bor i Bodø og Fauske. Når det gjelder 

utviklingen i aldersfordeling i regionen, er tendensen at aldersgruppen over 70 år vil øke i 

kommunene, samtidig forventes det at utviklingen i folketallet er negativ i alle kommunene, 

unntatt Bodø og Hamarøy som forventer en befolkningsøkning de neste årene (SSB 2019). 

 

Tabell 1: Oversikt over antall innbyggere, areal og byer/tettsteder i Salten per 31.12 2018 
(SSB, 2019). 

Kommune Innbyggere Areal km2 By/tettsteder 

Beiarn 1 022 1222 Moldjord, Storjord og Tollå 

Bodø 52 024 1393 Bodø, Løding, Løpsmarka, 

Skjerstad, Misvær, Kjerringøy, 

Hel ligvær, Landegode og Givær 

Fauske 9 760 1210 Fauske sentrum, Valnesfjord og 

Sul itjelma 

Gildeskål 1 978 662 Inndyr, Sandhornøy, Sørarnøy, 

Nordarnøy, Fugløy og Fleinvær 

Hamarøy (inkl. Tysfjord 

fra 01.01.2020) 

2800 1031 Oppeid, Innhavet, Skutvik, Tranøy, 

Ulsvåg og Kjøpsvik 

Meløy 6 331 874 Ørnes , Glomfjord, Reipå, Neverdal, 

Halsa, Ågskardet, Engavågen, 

Bolga og Støtt 

Saltdal 4 657 2216 Rognan sentrum 

Steigen 2 576 1009 Leinesfjord, Leines, Nordfold, 

Nordskot og Bogen 

Sørfold 1 975 1637 Straumen, Røsvik og Mørsvikbotn 

Værøy 732 19 Sørland og Værøya  

Totalt  82 759 11 273  
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Tabell 2: Oversikt over antall særskilte brannobjekter (§13 bygg), storulykkebedrifter1, 

boliger, fritidsboliger og brannstasjoner i Salten. 

Kommune §13 bygg Storulykkebedrifter Bolig Fritidsbolig Brannstasjoner 

Beiarn 16  538 761 Moldjord 

Bodø 270 6 16 564 2664 Bodø, 

Kjerringøy, 

Givær, 

Knaplund og 

Misvær 

Fauske 67 3 4228 1282 Fauske og 

Sulitjelma 

Gildeskål 32  940 1559 Inndyr, 

Nygårdsjøen, 

Våg og Arnøy 

Hamarøy  37  1076 1057 Innhavet og 

Oppeid 

Meløy 72 1 2621 790 Glomfjord, 

Ørnes, 

Engavågen, 

Meløya, Bolga 

og Halsa 

Saltdal 33 1 2277 1388 Rognan 

Steigen 23  1325 1113 Leinesfjord 

Sørfold 30  1089 830 Straumen 

Værøy 12  315 16 Værøya 

Totalt  592 11 30 973 11 460 24 

 

Salten er samlet sett den største «næringslivsmotoren» i fylket og næringslivet i regionen er 

mangfoldig og variert innen primær-, sekundær og servicenæringen. I stor grad er næringene 

konsentrert til forholdsvis få steder. Halvparten av industrien er lokalisert i Bodø, men det er 

store industribedrifter i andre deler av regionen, som blant annet Nexans Norway (Rognan), 

Elkem Salten (Sørfold), YARA (Glomfjord), Sundsfjord Smolt (Gildeskål) og TQC 

                                                 

1 Storulykkebedrifter er bedrifter som er meldepliktig etter §6, sikkerhetsrapportpliktig etter §9 og eksplosiver 

(hvilken lov). 
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(Hamarøy)2. I tillegg er det mindre industribedrifter i regionen som blant annet ulike 

detaljhandelsbutikker, trelast- og trevareindustri, steinbrudd (marmor og dolomitt), 

steinsliperi, mekanisk verkstedsdrift, mekanisk industri, turisme, transport, kraftproduksjon, 

jordbruk, husdyrhold, fiske og oppdrettsnæring.  

 

Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og utgjør sammen med Fauske 

knutepunkter på nasjonale transportlinjer når det gjelder gods- og persontransport med båt, 

jernbane, vei- og lufttrafikk. Hovedveinettet i regionen er E6 som går gjennom kommunene 

Saltdal, Fauske, Sørfold og Hamarøy, FV17 (Kystriksveien) som går gjennom kommunene 

Bodø, Gildeskål og Meløy og RV80 som går mellom Fauske og Bodø. 

 

Hurtigbåter står for en god del av kysttransporten, både når det gjelder passasjer- og 

godstrafikk, samt hurtigbåtene knytter kystområdene sammen. I tillegg anløper Hurtigruta 

Bodø og Ørnes to ganger i døgnet, Skipstrafikken består i stor grad av fiskefartøy, 

passasjerskip og stykkgodsskip, samt gasstankere, containerskip, kjemikalietankere og 

råoljetankere. Videre forventes det at dagens cruisetrafikk vil øke betraktelig i årene som 

kommer. Bodø havn er en av de viktigste havneanleggene i Nord-Norge, og er et viktig 

transportknutepunkt i regionen for innskipning av gods- og passasjertrafikk. I Salten er det 14 

havneanlegg som er definert som ISPS-terminaler3 og samtlige terminaler har et stort antall 

anløp hvert år. 

 

Nordlandsbanen går gjennom kommunene Saltdal, Fauske og Bodø, og har endepunkt i Bodø. 

Jernbanen er viktig for gods- og passasjertrafikken i regionen, og Fauske er knutepunktet for 

busstrafikken og godstrafikken videre nordover langs E6. 

 

                                                 

2 TQC ligger i Tysfjord commune, men blir innlemmet I Hamarøy commune fra 1. januar 2020. 

3 International Ship and Port Facility Security (ISPS). Dette er det internasjonale regelverket for sikring av skip 

og havneanlegg mot tilsiktede uønskede handlinger. Regelverket ble vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i 

2002. Regelverket trådte i kraft 1. juli 2004 (kystverket.no, 2019). 
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Den eneste flyplassen i regionen ligger i Bodø, og er dermed et naturlig knutepunkt. I 2018 

var Bodø Lufthavn den 6. største flyplassen i Norge med omlag 1,8 millioner passasjerer som 

reiste til og fra flyplassen.  

2.8 Omfang og avgrensninger 

Prosjektgruppa har utarbeidet en ROS-analyse av brann- og redningssektoren Salten Brann 

IKS. Salten Brann IKS er et interkommunalt brannvesen som eies av 10 kommuner, og 

prosjektgruppa har valgt å definere Salten Brann IKS som en sektor. Dette innebærer at 

prosjektgruppa har definert ROS-analysen som en sektoranalyse.  

ROS-analysen tar sikte på å: 

 Beskrive bakgrunn, formål og metoden som ligger til grunn for ROS-analysen 

 Beskrive særtrekk ved Salten Brann IKS sitt ansvar- og virkeområde som kan ha 

betydning for relevante risiko- og sårbarhetsfaktorer 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse av ekstraordinære uønskede hendelser (scenarioer) 

 Sammenstilling av risiko- og sårbarhetsbildet i Salten Brann IKS 

 

ROS-analysen er en scenariobasert tilnærming, der vi har beskrevet 18 ulike scenarioer 

(ekstraordinære uønskede hendelser) som har størst risiko for å inntreffe i Saltenregionen. Det 

er forsøkt å gi et så helhetlig og uttømmende bilde over risiko og sårbarhet som mulig, men 

med de raske endringene i risiko og sårbarhet er det utfordrende å gi et fullstendig bilde av 

alle tenkelige hendelser som kan oppstå. I denne analysen er det rettet fokus på uønskede 

hendelser som er relevante innenfor følgende hendelsestyper: 

 Naturhendelser 

 Brannhendelser 

 Kjemikalie- og eksplosjonshendelser 

 Transporthendelser 

 

Prosjektgruppa har valgt å ha fokus på ekstraordinære uønskede hendelser som kan inntreffe i 

virke- og ansvarsområdet til Salten Brann IKS. ROS-analysen som er gjennomført er på et 

overordnet nivå, og er avgrenset til å omfatte alvorlige ekstraordinære uønskede hendelser 

som har en viss sannsynlighet og konsekvens.  
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Følgende kriterier ligger til grunn for at en ekstraordinær uønsket hendelse blir analysert: 

 Uønskede hendelser som involverer to eller flere brannstasjoner  

 Uønskede hendelser som pågår over et lengre tidspunkt 

 Uønskede hendelser som krever at Salten Brann IKS setter stab 

 Forutsetningene skal være at den kan skje i morgen 

 

I analysen av de ulike scenarioene har vi brukt samfunnsvitenskapelig metode. Prosjektgruppa 

har ikke gått i dybden på konsekvens- og sannsynlighetsreduserende tiltak til hvert enkelt 

scenario, eller tatt standpunkt til beredskapsstrukturen i Salten Brann IKS. Vi har valg å se 

bort fra dette, siden det blir ivaretatt i en forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse som skal 

gjennomføres i perioden april til november 2019. Det er viktig å påpeke at ROS-analysen 

legger grunnlaget for forebyggende- og beredskapsanalysen som gjennomføres. 
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3. Metode 

3.1 Innledning 

Det er mange ulike måter å organisere en ROS-analyse på. I dette kapittelet skal vi gjøre rede 

for de metodiske valgene vi har brukt i analysearbeidet. Viktige metodevalg i denne ROS-

analysen, hvilke elementer som inngår i risikoanalysene og vår forståelse av begrepene, 

beskrives i dette kapittelet. 

3.2 Datainnsamlingsmetodikk 

Det er ulike metoder for å samle inn empiri til å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe, og hvilke metodiske tilnærminger man velger å bruke, er avhengig av hva man skal 

undersøke. Når det gjelder denne ROS-analysen ønsker vi å få generell kunnskap og kartlegge 

hvilke uønskede hendelser som har størst risiko for å inntreffe i virke- og ansvarsområdet til 

Salten Brann IKS.  

 

På bakgrunn av dette har vi valgt en samfunnsvitenskapelig tilnærming, der vi kombinerer 

ulike metoder for å innhente data. Ved å bruke kvantitativ og kvalitativ tilnærming gjør at vi 

oppveier for de svakhetene som er forbundet med å bare bruke en av metodene (Jacobsen, 

2005; Eriksen, 2017). Metodene vi har brukt for å samle inn data er ulike former for intervju, 

dokumentanalyse og statistikk. Ved å bruke ulike metoder for å belyse hvilke uønskede 

hendelser som har størst risiko for å inntreffe, gir det oss muligheter for å få inn et mangfold 

og et bredt spekter av data som er knyttet til de uønskede hendelsene (scenarioer). Et annet 

aspekt er at når vi bruker flere datakilder er det med på å styrke troverdigheten i analysen.  

 

DSB (2018) bruker også en samfunnsvitenskapelig tilnærming i rapporten «Analyser av 

krisescenarioer 2019» (AKS), og definerer to forhold som må være til stede for at en ROS-

analyse skal få betegnelsen samfunnsvitenskapelig tilnærming: 

1. Vi analyserer sjeldne hendelser som har et begrenset datagrunnlag 

2. Konsekvensene vurderes som tap av ulike samfunnsverdier, og dette må i stor grad 

være kvalitative vurderinger. 

 

Analyseresultatene i ROS-analysen er subjektive vurderinger basert på bakgrunnskunnskapen 

til de som gjør vurderingene. Den sanne objektive risikoen i framtiden er det ingen som 
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kjenner. Det er heller ikke likegyldig hvem som vurderer risiko. Bruk av relevant faglig 

kompetanse i prosessen (analysedelen) er avgjørende for analysens kvalitet og legitimitet. Det 

å involvere flere aktører og kombinere flere kilder er med på å underbygge om et scenario er 

relevant og troverdig. 

 

Etterprøvbarheten er et annet kvalitetskrav til analysen. Alle forutsetninger og resonnementer 

må dokumenteres, og usikkerheten beskrives blant annet gjennom vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget (Jakobsen, 2005). 

 

Når det gjelder spørsmålet om kvaliteten på det arbeidet vi har gjort, er det relevant å se på om 

de framstillingene vi har presentert i scenarioene er gjort på en metodisk tilfredsstillende måte. 

Her er det to forhold som er avgjørende, og som er sentral i samfunnsvitenskapelig metode; det 

er validitet og reliabilitet (Hellevik, 1993).  

 

Validiteten (gyldigheten) avhenger av hva som er målt og om data som vi har samlet inn er 

relevant i forhold til det vi skal belyse. Er dataene vi har brukt i analysen gyldige? Målet er å 

kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i fremtiden. Det vi gjør er å predikere 

hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i fremtiden, og for å predikere hva som kan skje i 

fremtiden bruker vi informasjon og data. Validering av informasjon og data har vært en 

kontinuerlig prosess gjennom hele arbeidet, fordi vi må til enhver tid være oppmerksom på om 

den informasjonen som blir presentert er relevant for rapporten. Det at eierkommunene og 

eksterne aktører har vært involvert i prosessen, blant annet ved arbeidsgruppemøter, samtaler 

og skriftlige materiale, bidrar til økt gyldighet. En svakhet er at statistikkmaterialet til dels er 

mangelfullt innenfor enkelte områder. Noen av vurderingene er basert på faglig skjønn, og 

dermed kan vurderingene bli farget av enkeltpersoners oppfatninger og meninger (Jakobsen,  

2005). For å kompensere for dette har vi brukt mange ulike kilder for å underbygge våre 

antakelser. 

 

Reliabilitet (pålitelighet) bestemmes av hvordan målingene som leder fram til data er utført  

(Jakobsen, 2005). Det vil si hvilken metode vi bruker for å samle inn empiri. Er data som vi har 
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samlet inn pålitelige? Det å være objektiv kan være vanskelig når vi selv er ansatt i 

organisasjonen. Det er derfor viktig å være bevisst på dette når vi fremlegger data som skal 

beskrive virkeligheten så nøyaktig som mulig. En annen svakhet kan være at ansatte i 

brannvesenet ikke evner å tenke bredt nok når gjelder hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe. Derfor er det viktig å involvere eierkommunene og eksterne aktører for å få et best 

mulig helhetlig bilde av hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i fremtiden. Vi har brukt 

ulike metoder for å innhente data, og vi har etterstrebet å innhente så mye fakta om de ulike 

hendelsene som kan inntreffe i fremtiden som mulig. Det at vi bruker ulike metoder for å 

innhente data, er med på å styrke datas validitet og reliabilitet. 

3.3 Scenarioanalyse 

De uønskede hendelsene som analyseres i denne ROS-analysen utvikles til detaljerte 

scenarioer for å konkretisere og avgrense hendelsen. Hendelsene beskrives som konkrete 

hendelsesforløp plassert i tid og rom og med et spesifikt omfang. Hensikten med å bruke 

scenarioer er at det muliggjør mer konkrete angivelser av sannsynlighet og konsekvenser enn 

om vi hadde analysert mer generelle hendelser (Christensen m.fl., 2014; DSB, 2018). For 

eksempel blir ROS-analysen mer presis når man analyserer en helt konkret skipsulykke, 

framfor å gjøre en generell analyse av fenomenet skipsulykker.  

  

Det viktigste er at hendelsen skal ha potensiale for svært alvorlige konsekvenser for 

samfunnsverdiene, og ikke minst utfordre eksisterende beredskap og ikke være utenkelig, men 

at hendelsene skal være troverdige, realistiske og kan «skje i morgen». 

 

Scenariobeskrivelse er en metode for langsiktig planlegging med beskrivelser av sammensatte 

fremtidsbilder (hendelser), og kan være nyttige som tillegg til tradisjonell planlegging og 

trendfremskrivninger. Et scenario skal ideelt være en beskrivelse av en mulig fremtid (i vårt 

tilfelle en mulig hendelse) og det skal være realistisk og troverdig, fordi hensikten med 

scenarioene er å hjelpe beslutningstakere til å ta et langsiktig perspektiv. 

 

Begrepet scenario brukes også om en skisse av fremtidige hendelsesforløp, og denne type 

scenarioer benyttes som et planleggingsverktøy for å analysere og strukturere tanker om 

alternative utviklinger i fremtiden. Bygger vi videre på dette kan vi tenke oss hvordan Salten 

Brann bruker dette som et planleggingsverktøy for hvordan håndtere fremtidige hendelser. 
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Faktorer som kan være av betydning for fremtidig utvikling er blant annet økt ekstremvær, økt 

trafikk på vei, økt transport av farlig gods på vei og økt cruisetrafikk langs kysten. 

 

Scenariostudier gir oss fremtidsbilder av tenkte virkeligheter ved å avdekke hvilke uønskede 

hendelser som kan inntreffe og hvordan disse tenkte virkelighetene kan virke inn på Salten 

Brann IKS, det vil si avdekke hvordan Salten Brann skal håndtere de ulike uønskede 

hendelsene, samt vurdere om og hvordan man skal respondere, og hvilke ressurser som 

eventuelt må settes inn for å forberede seg på de uønskede hendelsene. En godt utformet 

scenarioanalyse vil gi beslutningstakere et sett av mulige fremtidsbilder. Beslutningstaker kan 

bruke scenarioene til å legge planer med hensyn til hvilke kapabiliteter som fordres. 

  

Scenarioene setter søkelys på problemer og spørsmål som beslutningstakere er nødt til å være 

klar over, og forholde seg til, og på hvilke konsekvenser ulike avgjørelser kan få.  

I alle typer organisasjoner og bedrifter er det nødvendig å planlegge for framtiden. Det vil si å 

være godt forberedt på det som kan inntreffe i fremtiden. Vi har analysert og definert et utvalg 

av uønskede hendelser som vi mener kan inntreffe i fremtiden. Dette er basert på kvantitativ 

og kvalitativ analyse (Christensen m.fl., 2014). 

 

Det er viktig å påpeke at skal fremtidsbilder kunne utnyttes, må de være troverdige, relevante 

og konsistente (Godet, 2000). Bildet må samsvare med brukernes egen forståelse av 

situasjonen og samsvare med det som er deres interesseområde. 

 

Fremtidsbildenes viktigste rolle er å gi deltakerne ny forståelse og dermed åpne opp for 

innovasjonsmuligheter. Scenarioarbeid er imidlertid ikke en rigid og fastlagt metodikk, men 

må tilpasses formålet og sammenhengen (Godet, 2000). Fremtidsbilder alene gir ikke svarene, 

men kan hjelpe beslutningstakere med å stille bedre spørsmål og forberede bedriften på det 

uventede (Roxburgh, 2009). Fremtidsbilder kan fremme bedre beredskapshåndtering ved å 

identifisere og derigjennom gjøre det mulig å møte sentrale utviklingstrekk i Salten Brann 

sine omgivelser på et god kvalitativ og effektiv måte. 
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Ulempen ved å analysere et spesifikt scenario i stedet for mer generelle hendelser, er at 

analyseresultatene strengt tatt bare gjelder en av mange mulige varianter av hendelsen. Vi 

drøfter derfor generaliserbarheten av scenarioet under sensitivitetsvurderingene i hver 

analyse. Vi angir også sannsynlighet både for det spesifikke scenarioet og for tilsvarende 

scenarioer i Saltenregionen. 

3.4 Kartlegging og utvalg av uønskede hendelser 

Som nevnt tidligere har vi brukt ulike kilder for å kartlegge hvilke uønskede hendelser som 

kan inntreffe i fremtiden. Vi har etterstrebet å innhente relevant data fra ulike kilder for å 

belyse hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i Salten Brann IKS sitt ansvars- og 

virkeområde. ROS-analysen er primært basert på dokumentstudie, BRIS og statistisk 

tallmateriale som er utarbeidet av eksterne aktører. 

 

Fordelen ved å sammenstille data fra ulike kilder, er at det gir et utfyllende bilde av hvilke 

uønskede hendelser som kan inntreffe. Videre bidrar dette til at vi får kartlagt et bredt spekter 

av ulike uønskede hendelser, samt at det gjør at utvalget av uønskede hendelser er grundig 

vurdert. Vi skal kort redegjøre for kildene vi har brukt i ROS-analysen. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har det overordnede myndighetsansvaret for brann- og 

redningstjenesten. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er direkte underlagt 

Justis- og beredskapsdepartementet og er sentral tilsynsmyndighet på brannområdet og nasjonal 

brannmyndighet.  

 

DSB ivaretar sentrale elementer av Justis- og beredskapsdepartementets samordningsoppgaver 

innenfor samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. DSB skal ha oversikt over risiko- og 

sårbarhetsutviklingen i samfunnet og være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser 

og øvrige uønskede hendelser. DSB skal ivareta en koordinerende rolle for å legge grunnlaget 

for et godt og helhetlig forebyggende arbeid og gode beredskapsforberedelser innenfor offentlig 

forvaltning og samfunnskritisk virksomhet.  De utarbeider rapporten Nasjonalt risikobilde og 

AKS som skisserer ulike scenarioer som kan inntreffe i fremtiden. Denne analysen skal danne 

grunnlag og gi inspirasjon til FylkesROS som utarbeides av Fylkesmannen. 
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Fylkesmannen har det regionale perspektivet på samfunnssikkerhet og beredskap, og er 

tilsynsmyndighet for overordnet kommunal beredskapsplikt. Fylkesmannens rolle er å 

samordne arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene og fylket. Gjennom sin 

kunnskap og oversikt over risiko og sårbarhet skal Fylkesmannen drive effektiv og målrettet 

forebygging, utøve tilstrekkelig beredskap og krisehåndteringsevne. Fylkesmannen skal videre 

gi råd, veilede og være pådriver for et målrettet og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet 

og beredskap i fylket. DSB har pålagt Fylkesmannen å utarbeide en helhetlig overordnet 

FylkesROS. Denne er inspirert av Nasjonalt risikobilde som er utarbeidet av DSB. FylkesROS 

skal gi oversikt over risiko- og sårbarhet i fylket, og analysen er ofte brukt som grunnlag og 

inspirasjon til å definere tema og utfordringer i kommunens helhetlig ROS-analyse. 

 

DSB har pålagt alle kommunene å gjennomføre en helhetlig overordnet ROS-analyse. Samtlige 

av eierkommunene til Salten Brann IKS har utarbeidet en helhetlig ROS-analyse, og mange av 

de ulike scenarioene som blir skissert i disse ROS-analysene er inspirert fra Fylkes-ROS. 

 

BRIS ble implementert 2016 og er brann og redningsvesenets interne rapporteringssystem og 

statistikkverktøy. All oppdragshåndtering innrapporteres til BRIS. BRIS skal først og fremst gi 

brann- og redningsvesen i Norge et bedre grunnlag for å drive effektivt brann- og forebyggende 

arbeid, og for å utvikle egen virksomhet. Via BRIS får vi tilgang til statistikk og 

analysegrunnlag, som kan brukes for å videreutvikle brann- og redningstjenesten til fremtidens 

behov. 

 

Salten Brann står daglig overfor ulike uønskede hendelser som de må løse og håndtere. Det er 

alt fra mindre hendelser som trafikkuhell til større kompliserte trafikkulykker eller branner. I 

denne ROS-analysen har vi ikke fokus på de uønskede hendelsene som Salten Brann må 

håndtere i hverdagen. Denne ROS-analysen har fokus på uønskede hendelser som er 

ekstraordinære og som strekker seg ut over de dagligdagse utfordringene som Salten Brann 

utsettes for. De ulike scenarioene som er designet ligger tett opp mot «verstefalls» scenarioer 

og scenarioene som analyseres er svært alvorlige, men de er ikke utenkelige eller urealistiske. 

Det er viktig å påpeke at scenarioene skal være relevante, realistiske og troverdige. 
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Prosjektgruppa definerte følgende faktorer som må være oppfylt for å bli betegnet som en 

ekstraordinær uønsket hendelse: 

 Uønskede hendelser som involverer to eller flere brannstasjoner  

 Uønskede hendelser som pågår over et lengre tidspunkt 

 Uønskede hendelser som krever at Salten Brann IKS setter stab 

 Forutsetningene skal være at den kan skje i morgen 

 

Arbeidet med å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i Salten Brann sitt 

ansvar- og virkeområde ble gjort i styringsgruppa, arbeidsgruppa og referansepersoner. Det er 

viktig å poengtere at eierkommunene har vært involvert i prosessen, samt eksterne aktører har 

vært involvert med sin fagkompetanse. 

 

Høsten 2018 kartla arbeidsgruppen totalt 41 ulike uønskede hendelser som kan inntreffe i 

Saltenregionen. Arbeidsgruppa gjennomførte deretter en risikovurdering av de uønskede 

hendelsene. Etter å ha rangert de ekstraordinære uønskede hendelsene etter risiko, valgte 

arbeidsgruppen å ha fokus på 18 ekstraordinære uønskede hendelser, eller scenarioer som kan 

inntreffe i virke- og ansvarsområdet til Salten Brann. 

 

De 18 scenarioene som er med i ROS-analysen omfatter ikke alle alvorlige uønskede 

hendelser som kan inntreffe i Salten Brann. Den neste hendelsen kan være en vi ikke har sett 

eller analysert tidligere og kan derfor komme helt uventet. Likevel mener vi at hvis Salten 

Brann er forberedt på å møte hendelsene som er analysert i ROS-analysen, er Salten Brann 

forberedt på å møte andre ekstraordinære uønskede hendelser på en god måte. ROS-analysen 

er inndelt i 4 risikoområdene 1) Naturhendelser, 2) brannhendelser, 3) kjemikalie- og 

eksplosjonshendelser og 4) transporthendelser.  
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Tabell 3: Oversikt over risikoområdene og scenarioene 

Naturhendelser Brannhendelser Kjemikalie- og 

eksplosivhendelser 

Transporthendelser 

Ekstremvær Skog- og 

utmarksbrann 

Brann i tankanlegg Trafikkulykke med 

farlig gods 

Skred Brann i avfallsanlegg  Brann i vogntog i 

tunnel 

Snøskred Brann i driftsbygning  Bussulykke 

 Brann i 

lagerbyggområde 

 Togulykke 

 Brann på sykehjem  Skipsulykke med 

passasjerskip 

 Brann i kirke  Flyhavari 

 Brann i hotell   

 Områdebrann   

 

 

Til hvert av de 4 risikoområdene er det knyttet ulike risikoanalyser basert på konkrete 

scenariobeskrivelser. Vurderinger av sannsynlighet, konsekvenser, sårbarhet og usikkerhet 

inngår i analysen. I tillegg til å vurdere sannsynlighet for de konkrete scenarioene skal 

inntreffe på bestemte steder og på en bestemt måte, gjøres det i ROS-analysen en vurdering av 

hvor sannsynlig det er at en alvorlig hendelse av samme type vil inntreffe andre steder i 

Saltenregionen. Dette betegnes som overført sannsynlighet (DSB, 2018). 

 

Det vil alltid være diskusjon om de riktige uønskede hendelsene er med i et utvalg av 

krisescenarioer, om vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er presise nok. Denne ROS- 

analysen har et bredt og variert utvalg av scenarioer som er basert på eierkommunenes ROS-

analyser, ROS Salten (2017), FylkesROS, Nasjonalt risikobilde (DSB, 2014), statistikk fra 

BRIS, fagkompetanse i Salten Brann, eksterne ROS-analyser, dokumentstudier og intervjuer. 

Dette gjør at de scenarioene som presenteres i denne ROS-analysen er godt dokumentert og 

velbegrunnet. 
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3.5 Kategorisering og fastsetting av risiko 

I dette kapittelet skal vi gjør rede for fastsetting av risiko til de ekstraordinære uønskede 

hendelsene. Når det gjelder hvordan vi fastsetter risiko for at en ekstraordinær uønsket 

hendelse skal inntreffe i Saltenregionen har vi valgt å ha samme tilnærming som Salten ROS 

(2017), eierkommunenes ROS-analyser og veileder for helhetlig ROS-analyse i kommunene 

(DSB, 2014). Bakgrunnen for at vi ønsker å ha samme tilnærming til fastsetting av risiko, er 

gjort ut i fra den intensjonen om at det blir «en rød tråd» i ROS-analysene. 

 

Som metode for å analysere innhentet informasjon og data ble det valgt grovanalyse. En 

grovanalyse sier noe om hva som kan skje, sannsynligheten for at dette vil skje, og hva 

eventuelle konsekvenser kan bli. Risikoen fastsettes på bakgrunn av disse to elementene.  

Grovanalyser har en generell form, og er mindre detaljerte enn hva andre type risikoanalyser 

er. Grunnen til at grovanalyse ble valgt som metode, var behovet for å vite noe om generell 

risiko. Metoden er også anbefalt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som 

grunnlag for å kartlegge risiko et brannvesen kan komme til å måtte håndtere. Det er mulig at 

en i oppfølging av dette arbeidet bør gjøre mer detaljerte analyser. Hensikten med disse 

analysene er å kunne si noe om samlet risiko i regionen.  

 

Hovedmålet har vært å få et overordnet bilde av risikoen i regionen. Vi mener at metoden som 

er brukt har vært god, spesielt fordi vi har involvert mange interne- og eksterne aktører, og 

datamateriale er hentet fra ulike kilder for å få et godt bilde av fremtiden. Dette har bidratt til 

å gi prosessen et troverdig resultat.   

3.5.1 Hovedelementene i risikoanalysene 

I en ROS-analyse er det noen sentrale begreper som blir brukt. Det er viktig at vi har en god 

forståelse for begrepene som blir brukt i analysen, slik at vi får en felles forståelse av 

prosessen og resultatene av analysene. Nedenfor presenterer vi de mest sentrale begrepene 

som blir brukt i analysen. Hovedelementene i risikoanalysene er sannsynlighet og overførbar 

sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet/sensitivitet. 
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Risiko: 

Risiko er en vurdering om sannsynligheten av at en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil 

bli dersom hendelsen inntreffer, og usikkerhet knyttet til dette. I denne den ROS-analysen ses 

risiko som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer ganger konsekvensen 

dersom den inntreffer. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for liv 

og helse, natur og miljø, og materielle (økonomiske) verdier. 

 

Sannsynlighet: 

Sannsynlighet brukes som mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil 

inntreffe, angitt som innenfor et gitt tidsrom, og gitt vår kunnskapsgrunnlag. I vurderingen av 

hvorvidt de ulike uønskede hendelsene antas å inntreffe, deles sannsynlighet inn i fem 

intervaller på en skala som går fra «svært lav» til «svært høy» sannsynlighet. Intervallene er 

valgt for å få fram spredningen i sannsynlighetsangivelser innenfor i et gitt tidsperspektiv. Når 

vi angir sannsynlighet innenfor et gitt tidsrom, er det viktig å være klar over at vi legger 

dagens samfunnsmessige og klimatiske forhold til grunn. 

 

Overførbar sannsynlighet: 

I analysen angir vi to ulike sannsynligheter. Den ene er sannsynligheten for at det spesifikke 

scenarioet som analyseres vil inntreffe, mens den andre er sannsynligheten for at denne type 

scenario vil inntreffe i andre deler av Salten Brann sitt ansvar- og virkeområde. Siden 

scenarioene er svært spesifikke (et gitt hendelsesforløp på et bestemt sted), blir 

sannsynligheten for disse alltid relativt lav. Det er derfor like interessant å se sannsynligheten 

for lignede hendelser i hele Saltenregionen. Vi kaller dette overførbart sannsynlighet.  

 

Konsekvenser: 

Konsekvensene som vurderes er virkningene av de uønskede hendelsene har på gitte 

samfunnsverdier. Fem samfunnsverdier ble definert i første utgivelse av NRB i 2011 (DSB, 

2011), og er brukt siden i ulike ROS-analyser. Samfunnsverdiene er operasjonalisert i to 

konsekvenstyper hver, og disse blir vurdert mest mulig konkret: 
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1. Liv og helse 

a. Antall dødsfall 

b. Antall alvorlige skadde og syke 

2. Natur og kultur 

a. Langtidsskade på naturmiljø-areal og varighet 

b. Uopprettelige skader på kulturmiljø-omfang av skade på kulturminner og- 

miljø 

3. Økonomi (materielle verdier) 

a. Direkte økonomisk tap-gjenoppretningskostnader, erstatningsbeløp 

b. Indirekte økonomiske tap-produksjons-/inntektstap 

 

Konsekvensene av de uønskede hendelsene er systematisert i forhold til de definerte 

samfunnsverdiene, som er verdier som samfunnet må beskytte for å ivareta innbyggernes 

sikkerhet og trygghet. For hver av disse samfunnsverdiene er det utarbeidet konsekvenstyper 

med fem tilhørende konsekvenskategorier. De ulike konsekvenstypene blir skåret på en fem-

delt skala fra «svært små» til «svært store» konsekvenser. Samlet konsekvens for hvert 

scenario er en vektet sum av skåringene for de seks konsekvenstypene og inndelt på egen 

skala fra en til fem. 

 

Usikkerhet/sensitivitet:  

Ettersom risiko handler om å predikere hva som skjer i framtiden, er det knyttet usikkerhet til 

vurderingene som er gjort i analysen. Usikkerheten er knyttet til hvorvidt og når en hendelse 

vil inntreffe, samt hva konsekvensene av hendelsen vil bli. Vurderinger av usikkerhet er 

knyttet til kunnskapsgrunnlaget for analysen og analyseresultatenes sensitivitet for endringer i 

forutsetningene. Kunnskapsgrunnlaget omfatter både forståelsen av fenomenet som analyseres 

(forklaringsmodellen), det empiriske datagrunnlaget, endringer i forutsetningene, metodens 

egnethet, vår forståelse av hvilke faktorer som kan utløse en bestemt hendelse og erfaringer 

fra lignende hendelser. Kunnskapsgrunnlaget kan være både skriftlig og muntlig, kvantitativt 

og kvalitativt. I usikkerhetsvurderingen tar man stilling til hvor godt kunnskapsgrunnlaget er 

for risikoanalysen, noe som innvirker på troverdigheten til analyseresultatene. (DSB, 2018). I 

analysene av scenarioene er det utført usikkerhetsvurderinger tilknyttet sannsynligheten, 

konsekvenser og sårbarhetsvurderinger underveis og usikkerheten er oppsummert i 

analyseskjemaet. 

 

Sensitiviteten vurderes utfra om små endringer i noen av forutsetningene for analysen gir 

vesentlige endringer i analyseresultatene. Det er særlig forutsetningene for selve scenarioet 
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som vurderes, men også grunnleggende antakelser i resonnementene i analysen. 

Sensitivitetsvurderingene peker ofte på sårbarheter som får stor betydning både for 

sannsynlighet og konsekvenser. I analysen har vi valgt å la både kunnskapsgrunnlag og 

sensitivitet inngå i den overordnede vurderingen av usikkerhet. Stor usikkerhet betyr at 

sannsynligheten og konsekvensene kan være større eller mindre enn angitt, og det kan påvirke 

beslutningene i etterkant. Det kan for eksempel være behov for mer kunnskap og større 

sikkerhet før man beslutter omfattende tiltak. 

 

Sårbarhet: 

Sårbarhet gir uttrykk for manglende evne hos et system til å motstå virkninger av en uønsket 

hendelse eller tilsiktet uønsket handling, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand. 

Den tradisjonelle definisjonen av sårbarhet innenfor samfunnssikkerhet kommer fra NOU 

2000:24: «Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når de utsettes 

for en uønsket hendelse, samt problemer det får med å gjenoppta sin funksjon» (Aarset, 

2010). Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for 

en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at 

hendelsen har inntruffet. Sårbarhet sier med andre ord noe om hvilken evne systemet har til å 

motstå en hendelse og systemets evne til å tåle en hendelse hvis den først inntreffer. 

 

Et system kan være en teknisk infrastruktur, en verdi- eller produksjonskjede, en 

organisatorisk virksomhet, eller et samfunn på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. 

Sårbarheten ved et system, herunder Salten Brann, påvirker både sannsynligheten for at 

hendelsen vil inntreffe, og hvilke konsekvenser hendelsen vil få. De to spørsmålene som 

stilles i sårbarhetsvurderingen er: 

1. Hvilken evne har systemet til å motstå den uønskede hendelsen? 

2. Hvilken evne har systemet til å tåle hendelsen uten at den fører til alvorlige 

konsekvenser? 

Sårbarhetsvurderingen i denne rapporten omfatter Salten Brann sin motstandsevne, tåleevne 

og evne til å gjenoppta sin funksjon når den uønskede hendelsen har inntruffet. Det 

overordnede spørsmålet er i hvilken grad Salten Brann som utsettes for en uønsket hendelse 

makter å beholde sin funksjonsevne. I vårt tilfelle vil dette si hvordan Salten Brann er i stand 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS 

35 

 

til å håndtere ekstraordinære uønskede hendelser uten at det går utover den daglige driften. 

Faktorer som blant annet kan påvirke sårbarheten til Salten Brann IKS er: kompetanse på 

operativt og strategisk nivå, kunnskap, brannstasjonsstruktur, vaktordning, organisering, 

tilgjengelig mannskap, materiell og utstyr, bosted i forhold til innsatstid, interne og eksterne 

beredskapsplaner, samvirkeøvelser og slokkevannforsyning.  

3.5.2 Samfunnsverdier og konsekvenstyper 

I DSB (2014) «veileder for helhetlig ROS i kommunen» er det fokusert på fire essensielle 

samfunnsverdier med tilhørende konsekvenstyper som skal vurderes i forhold til uønskede 

hendelser som kan ramme befolknings sikkerhet og trygghet (DSB, 2014). 

 

Tabell 4: Oversikt over samfunnsverdier og konsekvenstyper 

Samfunnsverdier Konsekvenstyper 

Liv og helse Dødsfall 

Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av grunnleggende behov 

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader på naturmiljø 

Langtidsskade på kulturmiljø/-minner 

Materielle verdier  

 

3.5.3 Konsekvenskategorier  

Hensikten her er å vurdere hvilke konsekvenser den uønskede hendelsen kan få. Målet med å 

etablere konsekvenskategorier er å skille de uønskede hendelsene fra hverandre når det gjelder 

alvorlighetsgrad, slik at det kan danne grunnlag for videre prioriteringer. Det er ikke lagt til 

grunn at man skal sammenlikne mellom konsekvenstyper eller verdier. Noe som vil si at man 

eksempelvis ikke skal veie liv og helse opp mot natur og miljø, men vurdere konsekvensene de 

ulike samfunnsverdiene hver for seg, og kategorisere disse med tallverdiene fra 1 til 5, der 

tallverdien 5 er mest alvorlige. 
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Tabell 5: Inndeling av konsekvenstype dødsfall i samfunnsverdien «liv og helse» 

Kategori Dødsfall 

5: Svært store >10 

4: Store 6-9 

3: Middels 3-5 

2: Små 1-2 

1: Svært små Ingen 

 

Tabell 6: Inndeling av konsekvenstype skader og sykdom i samfunnsverdien «liv og helse» 

Kategori Skader og sykdom 

5: Svært store >100 

4: Store 20-99 

3: Middels 6-19 

2: Små 3-5 

1: Svært små 1-2 

 

Tabell 7: Inndeling av konsekvenstype «materielle verdier» 

Kategori Skader og sykdom 

5: Svært store >100 millioner kroner 

4: Store 10-100 millioner kroner 

3: Middels 1-10 millioner kroner 

2: Små 500 000-1 million kroner 

1: Svært små <500 000 

 

3.5.4 Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighetskategorier vil si hvor stor sannsynlighet det er for at en hendelse skal inntre ffe 

innenfor et gitt tidsrom. Målet med sannsynlighetskategorier er å skille de uønskede hendelsene 

fra hverandre for å få en spredning i risiko- og sårbarhetsbildet, som igjen kan gi grunnlag for 

prioriteringer av de uønskede hendelser. Sannsynlighetskategoriene er inndelt i fem interva ller 

fra «svært lav» til «svært høy» sannsynlighet.  
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Tabell 8: Sannsynlighetskategorier (vurderingskriterier for sannsynlighet) 

Sannsynlighetskategori Forklaring Tidsintervall Sannsynlighet per 

år 

5 Svært høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år >10 % 

4 Høy 1 gang i løpet av 11 til 50 år 2-10 % 

3 Middels 1 gang i løpet av 51 til 100 år 1-2 % 

2 Lav 1 gang i løpet av 101 til 1000 år 0,1-1 % 

1 Svært lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 

år 

<0,1 % 

 

I vurderingen av sannsynlighet for uønskede hendelser benyttes statistikk, dokumentstudie, 

erfaringer og fagkompetanse. Fremtidige utfordringer og samfunnsendringer (trendanalyse) 

som vil/kan få konsekvenser Salten Brann IKS er tatt med så langt det lar seg gjøre.     

 

I tillegg til sannsynlighet opererer vi med overførbar sannsynlighet. Dette er en vurdering om 

hvorvidt analyseresultatene er overførbar til andre steder i Salten Brann IKS sitt ansvar- og 

virkeområde. Det vil si er scenarioet relevant og representativt for at det kan skje andre steder 

i Saltenregionen. 

3.5.5 Angivelse av usikkerhet 

Usikkerheten knyttet til analyseresultatene uttrykkes gjennom en vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget de bygger på, og resultatenes sensitivitet for endringer i scenarioets 

forutsetninger og sentrale antakelser i analysen. For å kunne vurdere usikkerheten ved 

resultatene fra en risikoanalyse, må man vite noe om kunnskapen og forutsetninger som 

analysen bygger på, samt metode og prosess for selve risikoanalysen. Det gjøres en vurdering 

av usikkerheten knyttet til alle anslag for sannsynlighet og konsekvens i analysene, og en 

oppsummering av disse presenteres sammen med analyseresultatene.  

 

Usikkerheten er beskrevet gjennom vurdering av kunnskapsgrunnlaget for analysen og 

resultatenes sensitivitet for endringer i forutsetningene. For å vurdere styrken i 

kunnskapsgrunnlaget er det brukt tre indikatorer (DSB, 2014): 

1) Tilgangen på relevante data og erfaringer 

2) Forståelsen av hendelsen/fenomenet som analyseres 

3) Enighet blant prosjektdeltakerne som deltar i risikoanalysen 
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Følgende kategorier brukes: 

 Liten usikkerhet 

 Middels usikkerhet 

 Stor usikkerhet 

 

Usikkerheten vurderes som liten hvis en eller flere av de tre indikatorene er oppfylt, og stor 

hvis flere av indikatorene ikke er oppfylt. 

 

3.5.6 Fastsetting av risiko 

I ROS-analysen blir sannsynlighet og konsekvens definert for de uønskede hendelser 

(scenarioer). Ut fra fastsatt sannsynlighet og konsekvens plasseres hendelsen i en 

risikomatrise. I matrisen har begge aksene en fem-delt skala fra henholdsvis «svært små» til 

«svært store» konsekvenser, og «svært lav» til «svært høy» sannsynlighet. Når vi presenterer 

de uønskede hendelsene i en risikomatrise innebærer det at Salten Brann IKS må ta stilling til 

om det er nødvendig å identifisere og implementere tiltak. 
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4. Data og scenarioanalyse 

I kapitlene 5-8 presenteres data og scenarioanalysene til de fire risikoområdene: 1) 

naturhendelser, 2) brannhendelser, 3) kjemikalie- og eksplosive hendelser og 4) 

transporthendelser. Data som blir beskrevet i kapitlene er brukt for å kartlegge hvilke 

uønskede hendelser som vi mener har størst risiko for å inntreffe i virke- og ansvarsområdet 

til Salten Brann IKS. Deretter gjennomfører vi konkrete scenarioanalyser på bakgrunn av det 

empiriske datamaterialet. 

 

Kapitlene er bygd opp ved at man først presenterer data på et nasjonalt nivå, før man relaterer 

dette på et lokalt nivå. Grunnen for at data og scenarioanalysene presenteres på denne måten 

er at det blir en oversiktlig framstilling av analysen. Etter hvert scenario er det definert mulige 

tiltak, men tiltakene blir fortløpende revidert. I kapittel 10 presenteres en oppsummering av 

analyseresultatene i en risikomatrise. 

 

4.1 Antall oppdrag i Salten Brann IKS 

 

Data fra BRIS viser at Salten Brann IKS hadde totalt 878 reelle hendelser som de rykket ut på 

i 2017 og 2018. Figur 1 viser de 16 oppdragstypene som Salten Brann IKS rykket ut flest 

ganger på i denne tidsperioden. Ser vi på den prosentvise fordelingen utgjør trafikkulykker 18 

prosent, brann i bygning 11 prosent og helseoppdrag 9 prosent av oppdragene.  De tre 

hendelsestypene utgjør totalt 38 prosent av oppdragene.  

 

Videre ser vi at det er mindre variasjoner mellom årene 2017 og 2018. Det som er interessant 

er at det har vært 14 prosent nedgang i trafikkulykker fra 2017 til 2018. Riktignok er 

«naturhendelse vind» redusert med 82 prosent og «brann i gress, innmark, skog eller utmark» 

er redusert med 46 prosent fra 2017 til 2018. Det er naturlig at det vil være variasjoner fra år 

til år i disse kategoriene, ettersom det er klimatiske forhold som påvirker disse hendelsene. 

«Brann i bygning» har økt med 15 prosent og «bistand politi» har 25 prosent nedgang. Når det 

gjelder de øvrige hendelsene ser vi at det er mindre endringer. 
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Figur 4: Oversikt over antall hendelser i Salten Brann IKS. 

 
 
 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over de fire oppdragstyper som inntraff hyppigst i den 

enkelte kommune i tidsperioden 2017-2018. Det bemerkes at statistikken kun sier noe om 

antall utrykninger, og ikke størrelsen på hendelsene.  

 

Vi ser av tabellen at «trafikkulykker» er den hendelsen som skiller seg ut, ved at det er den 

hendelsen som skjer hyppigst i 7 av 10 kommuner. Det som er interessant er at 45 prosent av 

trafikkulykkene skjer i de kommunene som E6 går gjennom og 41 prosent av trafikkulykkene 

skjer i Bodø kommune. Det som er viktig å påpeke i denne sammenhengen er at de mest 
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alvorlige trafikkulykkene som er relatert til liv og helse skjer på E6. Trafikkulykkene som 

skjer i Bodø er i større grad relatert til materielle skader.  

 

En annen hendelse som skiller seg ut er «brann i bygning». Det er den hendelsen som skjer 

nest hyppigst i 6 av 10 kommuner. 17 prosent av «brann i bygning» er i Fauske og 52 prosent 

er i Bodø.  

 

Det som også er interessant å påpeke er at 27 prosent av «brann i gress, innmark, skog eller 

utmark»» er i Saltdal kommune og nærmere 70 prosent av «helseoppdragene» utføres i Bodø. 

 

Tabell 9: Oversikt over de fire oppdragstypene som Salten Brann IKS rykket ut flest ganger 

på i den enkelte kommune i tidsperioden 2017-2018. Antall utrykninger er oppgitt i parentes. 

Kommune Oppdragstype 1 Oppdragstype 2 Oppdragstype 3 Oppdragstype 4 

Beiarn Brann i gress, inn- 

utmark og skog (5) 

Brann i skorstein (4) Helseoppdrag (3) Trafikkulykke (2) 

Bodø Trafikkulykke (62) Helseoppdrag (55) Brann i bygning (50) Brannhindrende tiltak 

(28) /brannhindrende 

tiltak komfyr (28) 

Fauske Trafikkulykke (27) Brann i bygning (16) Helseoppdrag 

(12)/naturhendelser 

vind (12) 

Brann i skorstein (7) 

Gildeskål Trafikkulykke (8) Brann i bygning (4) Brann i gress, inn- 

utmark og skog (2) 

Brann i personbil (1) 

Hamarøy Trafikkulykke (10) Brann i bygning (6) Brann i gress, inn- 

utmark og skog (3) 

Brann i personbil (2) 

Meløy Trafikkulykke (10) Brann i bygning (8) Ubetydelig 

forurensning (5) 

Brann i gress, inn- 

utmark og skog (2) 

Saltdal Trafikkulykke (19) Brann i gress, inn- 

utmark og skog (10) 

Brann i bygning (5) Brann i skorstein (4) 

Steigen Brann i gress, inn- 

utmark og skog (6) 

Brann i bygning (4) Akutt forurensning 

(3) 

Trafikkulykke (2) 

Sørfold Trafikkulykke (12) Brann i personbil (3) Naturhendelser vind 

(3) 

Brann i gress, inn- 

utmark og skog (3) 

Værøy Helseoppdrag (5) Brann i bygning (3) Trafikkulykke (1) Brannhindrende tiltak 

komfyr (1)/ 

Naturhendelse annet 

skred (1) 
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I tillegg til de nevnte kategoriene er det en oppdragstype som har betegnelsen «andre 

oppdrag». Vi velger å skille denne ut fra de øvrige kategoriene fordi dette er en sekkepost for 

oppdrag som ikke passer inn i øvrige kategoriene, men det er viktig å ta denne med fordi dette 

er reelle oppdrag som er blitt håndtert. Bodø (76), Fauske (16), Gildeskål (1), Hamarøy (2), 

Meløy (9), Saltdal (4), Steigen (4) og Sørfold (1). «Andre oppdrag» utgjør 15 prosent av den 

totale oppdragshåndteringen. 

 

Ut i fra datamaterialet som er presentert kan vi ikke trekke konklusjoner om hvilke hendelser 

som kan forekomme hyppigst i framtiden, men det viser et bilde av hvilke hendelser som har 

inntruffet i ansvars- og virkeområdet til Salten Brann.   
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5. Naturhendelser 

Naturhendelser er hendelser som utløses i naturen, vanligvis av naturkrefter eller naturlige 

fenomener (DSB, 2018). Eksempler på naturhendelser er værhendelser som storm, flom, 

stormflo, jordskred, fjellskred og snøskred. Naturhendelser kan forårsake alvorlige hendelser 

med konsekvenser for samfunnet i form av tapte menneskeliv, skader på bygninger og bortfall 

av kritisk infrastruktur. 

 

Ekstremvær kan omfatte sterk vind, mye regn, høy vannstand (eventuelt med høye bølger), 

tørke, kraftig snøfall eller en kombinasjon av værelementer som til sammen utgjør en fare, 

men som hver for seg ikke oppfyller kriteriene for ekstremvær. Når Meteorologisk institutt 

(MET) sender ut varsel om ekstreme værforhold er det sannsynlig at været vil forårsake 

omfattende skade eller fare for liv og verdier i et betydelig område, som landsdel, fylke eller 

vesentlige deler av fylket som er berørt av ekstremværet. 

 

I perioden 1980-2017 skyldtes 77 prosent av naturskadene i Norge storm. Som følge av 

klimaendringene er det ventet at Norge vil oppleve flere og mer krevende klimahendelser med 

blant annet stormer, flom og ulike typer skred. I de siste årene har brann- og redningsvesen 

fått en stadig større rolle på dette feltet og det er viktig at kapasitet blir videreutviklet for å 

håndtere fremtidige konsekvenser/hendelser av klimaendringene (DSB, 2018). 

 

EKSTREMVÆR 

Kraftig vind i storm- eller orkan styrke med tilhørende vindkast er de formene for ekstremvær 

som hyppigst forårsaker store skader i Norge, særlig i kombinasjon med stormflo, som en 

følge av at vannstanden stiger på grunn av sterk vind og lavt lufttrykk.  

Klimamodeller viser liten eller ingen endring i gjennomsnittlig vindforhold i Norge fram mot 

år 2100. Samtidig vil tendensen de kommende tiårene være noe økt sannsynlighet for kraftige 

stormer og orkaner. Dette vil også ramme områder som tidligere ikke har vært berørt av 

stormer og orkaner. Skader på bygninger som følge av vind og flygende gjenstander er 

typiske konsekvenser av ekstreme vindforhold. Kraftforsyningen er også sårbar for stormer, 

og særlig er trær som faller over kraftlinjer et problem. Dette kan også føre til at viktig 

infrastruktur blir rammet, som for eksempel mobilnettet og nødnettet. I de tilfeller der stormer 
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og orkaner fører med seg store nedbørsmengder, kan dette også medføre problemer for vann- 

og avløpssystemer. 

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2018: Ekstremværet «Cora» Møre og Romsdal, Trøndelag og sørlige deler av 

Nordland. 

 2012: Ekstremværet «Frida» 

 2011: Stormen «Dagmar». 

 2005: Ekstremværet (Stormen) «Gudrun» 

 1992: Nyttårsorkan på Nordmøre tok ett menneskeliv og er en av tidenes største 

naturkatastrofer i Norge målt i tapte verdier. 

 

EKSTREMVÆR I SALTENREGIONEN 

Ekstremvær er en hendelse som inntrer med jevne mellomrom i Nordland og som normalt 

håndteres uten store problemer. I tidsperioden 2003 til 2018 ble det sendt ut 11 ekstremvarsler 

om minimum sterk storm i Nordland, samt to varsler om full storm og store nedbørsmengder. 

Klimaforskningen gir ingen entydige konklusjoner om det blir flere tilfeller av sterk vind, 

men studier viser økt stormaktivitet i noen områder, blant annet langs kysten fra Vestlandet og 

opp mot Lofoten. Generelt er det ventet hyppigere ekstremvær relatert til vind på grunn av et 

varmere klima i Norskehavet. I Bodø sentrum vil vi kunne forvente sterk storm med opp mot 

full storm i kastene, med maksimalt opp mot 45 meter per sekund. Risikoen som følge av 

sterk vind varierer ut ra vindretning, vindstyrke, beliggenhet og en rekke andre lokale forhold. 

Kombinasjoner av sterk vind og store nedbørsmengder utgjør de største utfordringene for 

kommunen. Sterk vind fra sydvest kan presse vann fra Norskehavet inn Vestfjorden og 

generere stormflo i Bodø havn (ROS Bodø, 2018). Det er forventet at klimautviklingen vil gi 

et varmere og våtere klima som igjen vil føre til kraftig nedbør, regnflom, jord-, flom-, og 

sørpeskred og stormflo. 

 

Det forventes at klimabaserte hendelser vil øke, både i hyppighet og omfang. Det vil kunne 

oppstå akutte situasjoner som følge av sterk vind og nedbør, samt økt havnivåstigning. 

Klimaendringer og ekstremvær kan være årsak til en rekke uønskede hendelser som kan ha 

konsekvenser for liv og helse, natur og miljø og materielle verdier 
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Tidligere hendelser i regionen viser at de fleste uønskede naturhendelsene er ekstremvær. 

Ekstremvær er situasjoner der været utgjør en fare for liv, sikkerhet, miljø og materielle 

verdier. Begrepet «ekstremvær» defineres hvis vinden, nedbøren, vannstanden, eller 

snøskredfaren er så stor at liv og verdier kan gå tapt. I tillegg må det være sannsynlig at været 

berører et større geografisk område. 

 

I Sulitjelma kan store nedbørsmengder og sterk snøsmelting kunne gi stor vannføring i 

Sulitjelmavassdraget. Andre kommuner som er utsatt for store nedbørsmengder er Hamarøy, 

Meløy, Beiarn og Saltdal. 

 

Lokale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2019: Ekstremvær i februar. MET sendte ut ekstremværvarsel med farenivå 4. 

 2018: Ekstremværet «Knud» 

 2017: Ekstremværet «Ylva» 

 2015: Ekstremværet «Ole» 

 2015: Ekstremværet «Roar»  

 2014: Ekstremværet «Mons» 

 2014: Ekstremværet «Kyrre» 

 2013: Ekstremværet «Hilde» 

 2006: Ekstremværet «Narve» 

 

FLOM OG NEDBØR 

I de siste to hundre årene har det vært 40-60 store flommer i Norge. Det betyr at det relativt 

ofte inntreffer en flom med store konsekvenser ett eller annet sted i Norge. Det er forventet at 

klimaendringene vil gi færre og mindre flommer på grunn av snøsmeltning, men større og 

hyppigere regnflommer i Norge fram mot år 2100. Fra år 1900 og fram til i dag har 

middelnedbøren økt med ca. 18 prosent over hele landet og den kraftigste økningen har vært 

etter 1980. For kraftig nedbør i løpet av kort tid (mindre enn 12 timer) har økt de senere årene, 

i både intensitet og hyppighet. Det betyr at det forventes flere lokale intense nedbørepisoder i 

fremtiden. 

Høyere frekvens av perioder med stor nedbørshyppighet vil i tillegg gi økt sannsynlighet for 

jord- og flomskred, også i områder som tidligere ikke har vært utsatt for slike hendelser. 

De materielle ødeleggelsene på grunn av flom kan bli svært store. Vannmasser som raserer og 

oversvømmer bygninger, broer, veier og jordbruksmark, kan medføre store økonomiske tap. I 
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tillegg kan flommer medføre behov for evakuering, redusere framkommelighet for gods og 

nød- og beredskapsetater som følge av ødelagt infrastruktur. I nyere tid har det vært få 

dødsfall i Norge som følge av flom, og faren for menneskeliv er relativ liten (DSB, 2018). 

 

Tradisjonelt er flombegrepet brukt til å beskrive stor vannføring i vassdrag som følge av 

nedbør og snøsmelting, og når elver og bekker går ut over sine bredder. Det er ulike værtyper 

som forårsaker de største flommene i de ulike landsdelene i Norge. I Vest- og Nord-Norge 

forårsakes ofte flommer av enten rester av tropiske sykloner eller høytrykk over Storbritannia 

og kontinentet med kraftig vestavind nord for høytrykket. Urbanflom oppstår når kortvarig 

intens nedbør fører til oversvømmelser i tettbygde områder, der bygninger og asfalterte gater 

og parkeringsplasser hindrer vannet i å finne naturlige veier ned i terrenget. Det er intens 

nedbør fra ti minutter til noen få timer som forårsaker de fleste flomskalaene i tettbygde strøk. 

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2014: I slutten av oktober førte store nedbørsmengder til store flommer. Hardest 

rammet ble Voss og Odda kommune. 

 2013: I mai ble Gudbrandsdalen rammet av en stormflo. 

 

FLOM OG NEDBØR I SALTENREGIONEN 

Klimaendringer og konsekvensene av ekstremvær utfordrer samfunnssikkerheten og 

beredskapen til Salten Brann IKS på flere områder. Ekstreme værhendelser inntreffer 

hyppigere og med større kraft, og dette er en utvikling Salten Brann må forvente vil fortsette. 

Endringene i klima bidrar også til større uforutsigbarhet ved at det er vanskeligere enn før å si 

hvor hendelsen inntreffer. 

 

NVE har kartlagt fire områder i regionen som er spesielt utsatt for flomfare. Det er Misvær, 

Rognan, Røkland og Moldjord (ROS Salten, 2017). Flom er direkte forårsaket av 

værhendelser. Det er få dødsulykker forbundet med flom, men flom kan føre til store 

materielle ødeleggelser. Fremtidige klimaendringer vil forsterke risikoen for flom, og det 

forventes at mer nedbør, høyere temperaturer og intense og hyppigere nedbørsperioder vil 

føre til flere flommer fram mot år 2100. Det forventes også flere elver i regionen, særlig langs 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS 

47 

 

kysten, vil bli dominert av regnflommer. I mange vassdrag kan flomvannføringen ved dagens 

200-årsflom øke med mer enn 20 prosent i løpet av de neste 100 år (NVE, 2016). 

 

Den mest umiddelbare utfordringen i Norge er økt nedbør og nedbørintensitet med tilhørende 

økt fare for flom og skred. Mange lokalsamfunn har de senere årene blitt påført betydelige 

skader på grunn av plutselig flom i mindre vassdrag. I et lokalt perspektiv ser vi at dette har 

Rognan vært rammet av.  

 

Klimaforskningen indikerer at Saltenregionen må tilpasse seg et klima i endring (Klimaprofil 

Nordland, 2017). Det forventes høyere temperaturer, havnivåstigning, mer og hyppigere 

ekstremvær, samt kraftige nedbørsmengder. Klimaendringene vil medføre et varmere og 

våtere klima i Salten fram mot år 2100 (Norsk klimaservicesenter, 2017). I regionen som 

helhet er det forventet at den gjennomsnittlige årstemperaturen vil øke med mellom 2-5 

grader, og den største økningen forventes i innlandet. Det forventes at nedbøren per døgn vil 

øke med 20 prosent og nedbøren per år vil øke med 5-25 prosent fram mot år 2100. Videre vil 

økt temperaturer medføre at vannet utvider seg som med den konsekvens at havnivået stiger, 

og det er forventet at havnivået i Saltenregionen vil stige med mellom 40-63 cm frem mot 

2100 (Klimaprofil Nordland, 2017). Økt havnivå vil føre til stormflo og bølger strekker seg 

lenger inn på land og vil berøre områder som tidligere ikke har vært utsatt. Disse endringene 

vil ha direkte konsekvenser for Saltenregionen ved økt sannsynlighet for ekstremvær, kraftig 

nedbør, regnflom, jordskred, sørpeskred, flom og stormflo. 

 

Det forventes også at kraftig nedbør vil øke betraktelig både i intensitet og hyppighet året 

rundt, men økningen vil være størst om sommeren (30 %) og høsten (25 %). Basert på 

klimaframskrivninger vil det bli betydelig reduksjon i snømengdene, men enkelte år kan det 

bli betydelig snøfall både i lavtliggende strøk og i høyereliggende fjellområder.  

 

Avslutningsvis kan vi oppsummere med at klimaendringene fører til økt sannsynlighet for 

ekstremvær som er kraftig nedbør, regnflom, jord- og sørpeskred og flom i Saltenregionen 

som helhet. Samtlige av eierkommunene har påpekt i ROS-analysen at de antar at 

klimaendringene vil føre til flere uønskede hendelser som er relatert til naturhendelser. Som 

følge av klimaendringene er det ventet at Saltenregionen vil oppleve flere og mer krevende 

klimahendelser med blant annet stormer, flom og skred. I de siste årene har brann- og 
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redningstjenesten fått en stadig større og viktigere rolle i slike hendelser, og det er derfor 

viktig at kapasitet i Salten Brann IKS blir videreutviklet for å håndtere fremtidige uønskede 

hendelser som oppstår på grunn av klimaendringene.  

Lokale hendelser: 

 2014: Desember. Ras ved Kistrand under ekstremværet Mons 

 2014: Desember. Ekstremværet Mons førte til flom flere steder i regionen 

 2010: Flomskred 2 mil sør for Lønsdal stasjon. E6 og jernbanelinjen er stengt. 

 

SKRED 

Ulike typer skred skille fra hverandre ut fra hva slags masse som er i bevegelse; stein, jord 

eller snø. Skred er en del av de naturlige geologiske prosessene som pågår når fjell og 

løsmasser brytes ned. Skred er den naturhendelsene som tar flest liv. Siden 1900 har mer enn 

1100 omkommet i skredulykker i Norge. Rundt 500 av de omkomne har blitt tatt av snøskred. 

Skred kan få alvorlige konsekvenser for bosetning og infrastruktur, og er den naturhendelsen 

som tar flest menneskeliv i Norge (DSB, 2018).  

 

SKRED I SALTENREGIONEN 

Det er ikke utarbeidet en fullstendig kartlegging av ulike naturrisikoer som kan medføre økt 

naturrisiko i regionen, men kartdata fra NVE Atlas og miljostatus.no gir indikasjoner på 

relevante naturrisikoer (ROS Salten, 2017). Kartleggingen viser at Salten har naturrisikoer 

tilknyttet ulike typer skred. Det er fare for jord- og fjellskred, snøskred og kvikkleireskred. 

Spesielt Meløy er utsatt for ulike typer skred, både bebodde og ubebodde områder (ROS 

Meløy, 2019; ROS Salten, 2017). Naturskadestatistikken viser at naturskader har medført 

skader i Nordland for 852 millioner kroner i perioden 2008-2017. I årene framover er det 

forventet en økning i jordskred, flomskred og sørpeskred i Salten (ROS Salten, 2017). 

 

Kvikkleireskred: 

Samtlige kommuner i Salten har områder med maritim avsetning, noe som kan indikere fare 

for kvikkleire. Kvikkleire kan være uproblematisk så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, 

men flyter som væske hvis den blir overbelastet. Fauske og Sørfold har kartlagt hvor det er 
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kvikkleire. Kartleggingen viser at store deler av Fauskeeidet har kvikkleire i grunnen (ROS 

Fauske, 2018). Dette i kombinasjon med at det tidligere har gått flere kvikkleirerelaterte skred 

i Fauske kommune indikerer at kvikkleireskred er en relevant naturrisiko. Store deler av 

Fauske kommune er av NVE definert som risikoområde for kvikkleireskred.  

 

Fjell- og jordskred: 

Det er ikke gjennomført kartlegging av fjellskred i Nordland, men ut ifra erfaringene og 

historiske data er det noen fjell i regionen som er mer utsatt for fjellskred enn andre. Det kan 

nevnes Kvenflåget. Fjellskred representerer en av de mest alvorlige naturhendelsene i Norge 

(DSB, 2018), og fjellskred mot vannmasse kan skape flodbølger med store konsekvenser for 

liv og helse, materielle verdier og samfunnsstabilitet. 

 

Generelt anses risikoen for steinskred, jordskred og steinsprang som liten i Saltenregionen, 

men i lokalt utsatte områder kan helning, snømengde og ikke registrerte enkeltblokker alltid 

kunne utgjøre en risiko. Klimaforskningen viser at en generell økning i antall ekstreme 

nedbørsituasjoner vil gi økt skredfare. 

 

NVE sine karttjeneste viser at enkelte områder i Hamarøy og Meløy er sårbare for snøskred, 

jordskred og flomskred. Det er mange høye fjell i Hamarøy og da vil det alltid være en risiko 

for at skred kan forekomme, men det er ingen områder med skred eller rasutsatt bebyggelse. I 

Meløy er det registrert skredfare mot bebyggelsen på strekningen Stia-Ørnes-Neverdal og 

strekningen Vassdalsvik-Engavågen-Bjærangen. Enkelte områder er i perioder utsatt for 

snøskred, og da særlig Kilvik og Bjærangen. Bebyggelsen i områdene Oldra, Kjeldal og 

Slettnes kan være utsatt for snøskred. Fylkesvei 17 i Setvikdalen, Kilvik og Holandsvika, 

samt fylkesvei 452 i Bjærangsfjorden er de mest skredutsatte veistrekningene. I Bodø 

kommune er det registrert flest skredulykker langs Misværfjorden. I 2010 ble rapporten 

«Kartlegging av skredutsatte områder i Sulitjelma» utarbeidet. Hovedkonklusjonen i 

rapporten er at deler av bebyggelsen i Sulitjelma generelt har høy risiko for skred og 

steinsprang. 

 

Lokale hendelser skred: 

2010: Lyngseidet 

2009: Kattmarka 
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2008: 17. januar utglidning ved Nedre Tortenlia. Stor skade på innmark 

2007: Fjellskred ved Solheim (Engeløya). 

 

Snøskred:  

Snøskred er et naturlig fenomen som oppstår hver vinter i alle områder der det er nok snø og 

terrenget ligger til rette for snø- eller sørpeskred. I Norge betyr dette cirka 7 prosent av hele 

landet. Snøskred blir utløst av et komplekst samspill mellom snø, vær og terreng. I tillegg kan 

skred utløses av menneskelige aktiviteter som scooterkjøring, skigåing eller skikjøring. For at 

et skred skal utløses, trengs det tre komponenter: 

1. Bratt terreng 

2. Snø av en viss kvalitet med forskjellig lagdelinger 

3. En utløsende faktor: været, snø og vind, eller mennesker 

Hver vinter stenges sentrale veg- og jernbanestrekninger på grunn av snøskred, og skred og 

skredfare fører til at mange personer må evakueres fra sine hjem. Statistikken viser at tre til 

fem personer omkommer per år i snøskred i Norge. På verdensbasis omkommer det 

gjennomsnittlig mellom 150 til 200 mennesker i snøskred hver vinter. Mens det tidligere var 

personer som oppholdt seg i hus, er det i dag en økende tendens til at dødsulykkene skjer i 

forbindelse med friluftsaktiviteter.  

 

Norges geotekniske institutt (NGI) har spisskompetanse på snøskred i Norge, og har utviklet 

snoskred. no som er en nettside hvor de oppdaterer fortløpende hvor stor snøskredfare det er i 

hele landet.  NVE fikk i 2009 det statlige ansvaret for vurdering og varsling av skredfare i 

Norge, inkludert fare for snøskred. NVE legger fortløpende ut informasjon om snøskredfare 

på www.varsom.no. 

Snødekte fjellsider frister mange toppturentusiaster, men faren som lurer kan ofte være 

dødelig. Blir man tatt av et snøskred, står det om minutter. Siden 2008 har 71 personer 

omkommet av snøskred i Norge (NGI, 2019). Ni av ti som omkommer i snøskred, har vært 

med på å utløse skredet. 24 prosent av de som dør i snøskred, dør av mekaniske årsaker, som 

for eksempel at de blir knust mot stein mens skredet er i bevegelse. De resterende 76 prosent 

av de som mister livet i snøskred, dør av kvelning, Blir man tatt av snøskred, er man som 

regel død etter 15 minutter. «Kamerat redning» er den viktigste hjelpen for å berge livet. 
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Halvparten av de som er totalt begravd av snøskred mister livet. Data fra NGI (2019) viser at 

det i perioden fra 2008 til 2018 var det flest skikjørere og folk som ferdes i bratt terreng som 

omkommer i snøskred. 61 har omkommet i denne perioden. 

 

Nasjonale hendelser: 

2019: 11. mars, Harstad. 1 omkom 

2019: Januar, Tamokdalen i Troms. 3 omkom 

 

Det er mange områder i Salten som det er fare for at det skal gå snøskred. Når vi legger til 

grunn den økende skiaktiviteten i Salten og vi ser at denne aktiviteten nasjonalt har ført til økt 

hyppighet av snøskred, er det sannsynlig at det vil forekomme i Salten. Det har gått mange 

snøskred i Saltenregionen, men til dags dato har ingen omkommet. I regionen er det en del 

fjellpartier som er spesielt utsatt for snøskred. De fleste som omkommer i ras i Norge 

omkommer i snøskredulykker utløst under friluftsaktiviteter. Når det gjelder snøskred 

forventer man en generell økning i hyppigheten blant annet i Nord-Norge.  

 

Nærmere 80 prosent av snøskredulykkene er utløst av menneskelig aktivitet i hovedsakelig 

som konsekvens av ferdsel i naturen i fritids- og jobbsammenheng. Vi har observert at i de 

siste årene har aktiviteten i Salten økt med hensyn til skiaktiviteter som er relatert til 

toppturer. Skikjørere går for eksempel med hodelykt og sesongen er derfor blitt lengre.  

 

Lokale hendelser: 

2019: 26. mars. Snøskred i forbindelse med snørydding av anleggsvei. 2 omkomne. 

2019: Februar gikk det snøskred på Kistrand. 0 omkomne 

2018: Snøskred Kvalhornet. 0 omkomne 
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5.1 Scenario 1: Ekstremvær 

Naturhendelser er hendelser som utløses i naturen, vanligvis av naturkrefter eller naturlige 

fenomener. Eksempel på naturhendelser er værhendelser som storm, flom, stormflo, 

jordskred, fjellskred og snøskred. Ekstremvær omfatter sterk vind, mye regn, tørke og kraftig 

snøfall. Som en følge av klimaendringer er det ventet at Saltenregionen skal få mer 

ekstremvær i form av vind, storm og regn. I tidsperioden fra 2003 til 2018 ble det sendt ut 11 

ekstremvarsler, og i BRIS er det i perioden 2017-2018 registrert 24 hendelser som er relatert 

til «naturhendelser vind». Det er forventet at det blir mer ekstremvær i Salten fram mot år 

2100, og da er det viktig at Salten Brann har en «klimatilpasset» beredskap. I dette scenarioet 

analyseres ekstremvær med mye regn og sterk vind i Bodø. 

 

Hendelsesforløp 

I løpet av natten eskalerer vindstyrken til storm med vindkast over 34m/s i Bodø og omegn. Det har 

regnet unormalt mye det siste døgnet og det er meldt mer regn og kraftig vind de to neste døgnene. 

NVE har sendt ut varsel om farenivå 5. Det er også meldt om lokal oversvømmelse. Uværet fører 

til at strømnettet og nødnettet er delvis rammet. Trær ligger i veibanen, løse gjenstander blir tatt av 

vinden og flere veggplater og takstein løsner fra hus. Uværet har også ført til stengte veier, 

kansellerte buss- og båtruter, samt tog og fly er innstilt. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Januar 

 

Storm med vindkast på 34m/s 

og mye regn. 

Se overfor. 

  

Vurdering av sårbarhet: 

Salten Brann blir sårbar når nødnettet er ute av drift. Da mister nødetatene sitt viktigste 

kommunikasjonsmiddel og utkalling av brannmannskaper blir også rammet. 

Stengte veier kan føre til at brannmannskapene blir forsinket i et redningsoppdrag. 

Klimaendringene i form av ekstremvær gir nye utfordringer når det gjelder beredskap og det 

er viktig at tilgang til riktig og nødvendig utstyr og kompetanse. 
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Vurdering av sannsynlighet: I de siste årene har det vært mye ekstremvær, og i enkelte 

tilfeller har det vært bortfall av strøm og Nødnett. Prognosene er at det skal bli mer 

ekstremvær mot år 2100. Sannsynligheten vurderes som høy. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Konsekvensene av hendelser tilknyttet ekstremvær er ofte knyttet til materielle verdier og 

natur og miljø, men også tap av menneskeliv. Mye nedbør og storm kan ødelegge mye skog 

og avlinger. Konsekvensene vurderes som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer mange internasjonale, nasjonale og regionale forskningsrapporter på dette 

området og datamaterialet er mangfoldig. Det er utarbeidet gode statiske analyser på 

klimaendringer og hvilke følger dette vil få. Ut i fra kunnskapsgrunnlaget vurderer 

usikkerheten som liten. 

 

Mulige tiltak: 

 Beredskapsplaner 

 Øvelser: Operativt og Table-top. 
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Skjematisk framstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 x  

 

2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

    x >10% per år 

(oftere enn 1 

gang i løpet 

av 1-10 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall      Ikke relevant 

Skader og 

sykdom 

     Ikke relevant 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

  x    

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x    

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten 
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5.2 Scenario 2: Skred 

Vi skiller mellom steinskred, jordskred, kvikkleireskred og snøskred. Skred er den 

naturhendelsen som tar flest liv. I Saltenregionen er det geografiske ulikheter når det gjelder 

hvilke typer skred det kan gå. I dette scenarioet har vi valgt å analysere et kvikkleireskred på 

Fauske. 

 

Hendelsesforløp 

Det er mandag formiddag i slutten av mars. Etter en periode med kulde og ekstremt mye snøfall 

kommer et værskifte med mildvær og kraftig nedbør. Meteorologisk institutt har sendt ut 

ekstremværvarsel om sørvestlig storm med vindkast opp mot orkan styrke, kraftige regnbyger med 

fare for lokalt store nedbørsmengder, snøskredfare og stormflo. NVE har sendt ut varsel om flom 

på rødt nivå for hele Salten og skredfare 4. Dette fører til lokale oversvømmelser og like etter 

kl.1330 går et lokalt leirras i Farvikbekken. Politiet iverksetter varsling og evakuering av 80 

boenheter.  Salten Brann anmodes om å bistå i forbindelse med evakuering og sikre/sperre veier inn 

i området. 

 Det oppstår ingen skader på personer eller bygninger, men skredet blokkerer Farvikdalen og store 

vannmengder oppmagasineres. Like etter midnatt kl. 0015, bryter vannmassene gjennom 

demningen (skredet) og utløser et større kvikkleirskred som rammer 25 bolighus, et næringsbygg, 

samt infrastruktur. 3 personer er savnet.  RV 80, kommunale veier i området, vann og avløp og 

strømforsyning er ødelagt. Salten Brann anmodes om å bistå i søk- og redningsarbeidet. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

30 mars kl. 0930 og påfølgende 

dag 

 

 

 

 

 3 døde/5 skadde 

 Evakuering av 80 

boenheter 

 5 boliger tatt av ras. 

 Bortfall av 

infrastuktur, vei, vann- 

avløp og strøm  

Se overfor. 

 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Beredskapen for tilstøtende områder svekkes. Det vil si liten håndteringsevne. 

Bortfall av slokkevann, Fauske vest, Klungset, Røvika, Holdstad og Venset. 

Tilgjengelighet (bortfall av vei) i område Vestmyra, Stranda. Området vest for Farvikdalen  
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inkludert Valnesfjord må håndteres fra vest (Bodø).  

 

Dette er en omfattende hendelse som krever kunnskap, kompetanse, utstyr og tilgjengelig 

mannskap for å håndtere hendelsen på en god måte.  

Salten Brann har ikke erfaring med søk i kvikkleireskred, men de bygger opp kompetansen på 

snøskred. 

En annen utfordring er hvis det skjer en parallell hendelse i samme området. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Kvikkleireskred eller skred er den naturhendelsen som tar flest liv i Norge. Det har vært skred 

i dette området eller i nærliggende områder, samt NVE har definert store deler av Fauske 

kommune som et risikoområde for kvikkleireskred. Sannsynligheten vurderes som høy. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet påvirker samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier. Konsekvensene 

defineres her som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det foreligger gode forskningsrapporter fra NVE om risikoen for at det skal skje et 

kvikkleireskred, samt Fauske kommune har gjort sine betraktninger om dette. Ut i fra 

kunnskapsgrunnlaget er usikkerheten liten. 
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Skjematisk framstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

 

x  

 

2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

   x  2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall   x   3 omkom 

Skader og 

sykdom 

 x    5 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten, som balant annet jordskred og 

fjellskred. 
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5.3 Scenario 3: Snøskred 

Snøskred er et naturlig fenomen som oppstår hver vinter i alle områder der det er nok snø og 

terrenget ligger til rette for snøskred. Snøskred blir utløst av et komplekst samspill mellom 

snø, vær og terreng. I tillegg kan snøskred utløses av menneskelige aktiviteter som 

scooterkjøring, skigåing eller skikjøring. Data fra NGI viser at det i perioden fra 2008 til 2018 

var det flest skikjørere og folk som ferdes i bratt terreng som omkommer i snøskred. 

Det er mange områder i Salten hvor det er fare for at det skal gå snøskred. Når vi legger til 

grunn den økende skiaktiviteten i Salten og typografien, kan vi ikke utelukke at personer blir 

tatt av snøskred. I dette scenarioet har vi valgt å analysere et snøskred som blir utløst på 

Kistrandfjellet. 

 

Hendelsesforløp 

Et turlag på 10 personer går på skitur til Kistrandfjellet som ligger i Fauske kommune. Det er en 

nydelig solskinnsdag og det er 3 varmegrader. Når turlaget er kommet et godt stykke opp mot 

toppen utløser de et snøskred som er 200 meter bredt. Innringer til 110-sentralen Bodø opplyser at 

fire personer er kommet løs fra snøskredet, men at de fortsatt mangler seks personer. Han opplyser 

at de ikke kan se de, men at de har begynt med «kameratredning». 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Søndag i mars kl. 11:20 

 

 

 

 

10 personer blir tatt av 

snøskred. 6 personer omkom. 

Se tidligere i kapittelet. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Salten Brann IKS kan være sårbar siden det tar tid for brannmannskapene å komme seg til 

ulykkesstedet. I en slik hendelse krever det at brannmannskapene har tilstrekkelig med 

ressurser. Det vil si utstyr og kompetanse for å utføre redningsoppdraget. 

Salten Brann samarbeider med 330-skvadronen og Salten Brann kan ikke iverksette redning 

uten at 330 er til stede. Salten brann har ikke kompetanse for å lede søket i et snøskred. 

En annen utfordring er hvis det skjer en parallell hendelse i samme området. 
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En annen utfordring er hvis det skjer en hendelse samtidig i samme området. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Vurderingen av sannsynlighet er basert på statistikk, historiske data og fagkompetanse. Det 

eksisterer gode internasjonale og nasjonale analyser og datamateriale på snøskred. Ut i fra 

datamaterialet vurderer vi sannsynligheten som middels at denne hendelsen skal skje. Når det 

gjelder overførbar sannsynlighet vurderer vi det som svært høy.  

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil i hovedsak påvirke liv og helse. Forskning viser at blir man tatt av snøskred, er 

man som regel død etter 15 minutter, og halvparten av de som blir begravd av snøskred mister 

livet. I dette scenarioet der 6 personer er begravd kan man anta at alle mister livet. 

Konsekvensene av liv og helse vurderes derfor som store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer gode forskningsrapporter på dette området og datamaterialet er mangfoldig og 

veldokumentert. Det er relativ stor datatilgang innen dette området. Det er også stor kunnskap 

om snøskred og et bredt erfaringsmateriale. Ut i fra kunnskapsgrunnlaget vurderes 

usikkerheten som liten. 

 

Mulige tiltak: 

 Beredskapsplaner 

 Øvelser: Strategisk og operativ. Table-top. 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

x 

 

  

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

   x  2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall    x  6 døde 

Skader og 

sykdom 

     Ikke relevant 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

  x   

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten 
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6. Brannhendelser 

I dette kapittelet presenteres data og analyse til brann i: 1) skog- og utmark, 2) driftsbygning, 

3) sykehjem og omsorgsboliger, 4) hotell, 5) avfallsanlegg, 6) lagerbyggområde, 7) 

kulturhistoriske bygninger og 8) områdebrann. 

 

SKOG- OG UTMARKSBRANN 

Det er knyttet betydelige miljømessige, økonomiske og livskvalitetsmessige verdier til skog 

og utmark. Skogsområdene spesielt har stor betydning for klima og biologisk mangfold. Skog 

gir grunnlag for næringsutøvelse og verdiskapning ved produksjon og foredling av skogvirke, 

samt skog og utmarksarealene utgjør områder for opplevelse og rekreasjon. Branner setter 

mange av disse verdiene i fare. De fleste branner i utmark i Norge er relativt små, men under 

spesielle forhold kan mindre branner raskt utvikle seg til storbranner der flere tusen dekar 

skog brenner ned, eller store utmarksområder rammes (DSB, 2018). Når skogbranner og 

andre utmarksbranner oppstår, er det ikke lenger kun skogen og de verdier knyttet til den som 

står i fare, men også bygninger, infrastrukturer og i verste fall menneskeliv.  

 

I Norge er det særlig områder med typisk innlandsklima, med varme og tørre somre, som er 

mest utsatt for skog- og utmarksbrann. Vår og forsommer har tradisjonelt vært den mest 

brannfarlige tiden da skogbunnen ennå er dekket av knusktørre og lettantennelige døde 

planterester fra forrige vekstsesong. De fleste og større skog- og utmarksbrannene skjer derfor 

normalt fra slutten av april til midten av juni. Etter dette vokser gress og grønn 

bunnvegetasjon frem og skogbrannfaren avtar. Generelt øker skogbrannfaren i tørt og varmt 

vær. 

 

Nesten alle branner i naturen er forårsaket av en eller annen form for menneskelig aktivitet. 

Særlig bråte-, gress-, halm – og bålbrenning, samt barns lek med ild er årsak til mange 

branner. Den eneste naturlige årsaken til skogbrann er lynnedslag, men kun en liten andel av 

skogbrannene i Norge skyldes vanligvis dette. Sommeren 2018 opplevde vi at flere branner 

startet som følge av lynnedslag på grunn av perioder med bygevær kombinert med det tørre 

og varme været. 
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I Norge har vi i gjennomsnitt 1 100 skogbranner per år, men de aller fleste skogbrannene (80 

prosent) berører mindre enn 5 dekar skog, mens kun to prosent har berørt over 100 dekar. I 

skogbrannene der mer enn 1 000 dekar produktiv skog har gått tapt, viser statistikk at det har 

vært ni slike branner etter 1945. I grove trekk betyr dette at Norge i gjennomsnitt erfarer en 

skogbrann i denne størrelsesorden hvert tiår. De brannene som regelmessig oppstår er lyng, 

kratt og gressbrann, og ikke branner i produktiv skog. Konsekvensene av branner i skog og 

annen utmark kan være flere. Brannene kan føre til gjennomgripende endringer i økosystemet 

og enkelte dyr og planter kan rammes indirekte og direkte. 

 

Store og ukontrollerte branner kan også medføre fare for menneskers liv og helse. Brann- og 

røykskader kan gi både akutte og kroniske skader og i verste fall ta liv. Særlig rednings- og 

slokkemannskaper utsettes for stor risiko, mens muligheten for evakuering gjør at faren for 

den øvrige befolkningens liv og helse kan begrenses. I Norge er det sjelden at liv går tapt som 

følge av branner i skog og annen utmark. 

 

Bygninger og infrastruktur kan også gå tapt i branner i skog og annen utmark. Foruten de 

økonomiske tapene knyttet til dette, kan svikt i infrastruktur medføre utfordringer for 

offentlige tjenestetilbud.  Hyppigheten og omfanget av branner i skog varierer med skogtype, 

typografi og klimatiske forhold som tørke og vind, samt vår evne til å kunne begrense og 

slokke. Endringer i disse forholdene påvirker dermed risiko knyttet til skogbrann. Fra 1970-

tallet og inn i 2000-tallet har antallet skogbranner per år og årlig brent skogareal vist en 

nedadgående kurve. Variasjonene fra år til år er imidlertid store. 

 

Det er usikkert hvordan klimaendringer vil påvirke risikobildet. Dersom utviklingen går i 

retning av mindre snø i lavlandet om vinteren, mer vind, høyere temperaturer og perioder med 

tørke vil dette gi økt risiko til hyppighet og omfang av skogbranner. I følge rapporten 

«Klimaendringer og betydning for skogbruket» kan antall dager med skogbrannfare bli nær 

fordoblet i perioden 2017-2100. Brannene vinteren 2014 og sommeren 2018 kan være en 

indikasjon på hva vi kan vente oss i fremtiden.  
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Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2018: Sommeren var varmere og tørrere enn normalt (sør for Trondheim), og antallet 

branner i skog- og utmark og gress- og innmark var svært høyt sammenliknet med 

tidligere år. Det ble registrert 887 branner i skog og utmark, over dobbelt så mange 

som de to foregående årene. Totalt brant 33 km2 areal. På den mest hektiske dagen ble 

det registrert 114 samtidige branner. 

 2014: I januar oppsto tre av de største brannene i Norge i nyere tid. 1) Boligbrann i 

Lærdal, 2) på halvøya Sørnesset i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag og 3) På 

Frøya i Sør-Trøndelag 

 2008: I juni inntraff den største brannen i Norge i nyere tid i Froland kommune i Aust-

Agder.  

 

SKOG- OG UTMARKSBRANN I SALTENREGIONEN 

Det er flere områder i Salten som er utsatt for skogbrannfare. Det er særlig Saltdal som har 

vært og er utsatt for skog og utmarksbrann. Det forventes at kraftig nedbør vil øke betraktelig 

både i intensitet og hyppighet året rundt, men økningen vil være størst om sommeren (30 %) 

og høsten (25 %). Til tross for forventet økning i sommernedbøren er det mulig økt 

sannsynlighet for tørke på grunn av høyere temperaturer og økt fordampning. Dette vil igjen 

føre til økt risiko for skog-, gress-, og lyngbrann i deler av regionen. I tidsperioden 2013-2018 

er det i Salten registrert 67 branner i skog eller utmark (BRIS, 2019).  

 

BRANN I DRIFTSBYGNING 

I de siste årene har det vært flere store branner i driftsbygninger, men tall fra Landbrukets 

brannvernkomite (2018) viser at antall branner i driftsbygninger er redusert siden 2016. I 

2017 var det registrert 137 branner i driftsbygninger, mens det i 2018 var registrert 134 

branner i driftsbygninger. En årsak til at brannene har gått ned er at Landbrukets 

brannvernkomite påviste i 2014 at 2 av 3 branntilløp i landbruket var relatert til elektriske 

mangler. Derfor har det vært satset på å forsterket el-kontroll med blant annet varmesøkende 

kamera fra 2014, med spesielt fokus på husdyrbygninger og veksthus. Mattilsynet stiller krav 

til FG brannvarsling hvis det er over 30 dyr i bygningen. 

Ni av brannene i 2017 og åtte av brannene i 2018 medførte at dyreliv gikk tapt. En av 

grunnene til det går tap av liv er at det er vanskelig og krevende å evakuere dyr. Dyreliv er 

sidestilt som menneskeliv i hendelser (DSB, 2018). I 2017 døde det 7799 dyr i brann i 

næringsproduksjon. Det døde 6712 fjørfe, 250 svin og 609 storfe. Et fellestrekk for 

driftsbygningene er at de ofte ligger i områder med dårlig vannforsyning. 
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I Salten er det flere store gårder og de to siste årene har det vært fire tilfeller av brann i 

forholdsvis store driftsbygninger der dyreliv har gått tapt. I Salten er landbruket spredt og det 

drives med svin, fjærkre og storfe.  

Se kapittel 

 2018: Steigen 160 dyr mistet livet 

 2016: Mjønes 600 dyr mistet livet 

 2007: Fauske 40 dyr mistet livet 

 2001: Saltdal 44 dyr mistet livet 

 

BRANN I SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER 

I følge SINTEF (2010) var det registrert 756 branner på sykehjem i perioden 1993-2009. Flere 

av disse har vært svær alvorlige og det er svært sannsynlig at en brann kan oppstå brann ved 

en institusjon (SINTEF). Det eksisterer lite dokumentasjon på dette området. Vi har aktivt 

søkt etter rapporter, faglitteratur etc. uten resultater. 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2018: Brann på Kroken sykehjem (Tromsø) 

 2017: Brann i omsorgsboliger i Borre. 1 omkom. 

 2016: Brann sykehjem, Grimstad. 0 omkomne 

 2014: Brann i omsorgssenter, Berge Gård. I omkom 

 2009: Brann omsorgsboliger i Høyanger. 8 personer fikk røykskader. 

 2007: Brann Sveio omsorgssenter. 0 omkomne 

 2005: Brann Luranetunet sykehjem, Os. 0 omkomne 

 2004: Brann sykehjem, Oslo. 0 omkomne. 

 

SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER I SALTENREGIONEN 

Som nevnt har vi aktivt søkt etter informasjon om temaet brann i sykehjem. Det har ikke ført 

til god dokumentasjon, men vi velger allikevel å ha dette med som et risikoområde. Valget er 

gjort på grunn av at mange eierkommuner har definert dette som et risikoområde og det har 

vært tilfeller av brann ved sykehjem, både nasjonalt og lokalt.  

Det er sykehjem (omsorgshjem) i samtlige eierkommuner. De er av variable størrelser, 

bygningskvalitet og en del oppfyller ikke dagens teknisk standard til brannsikkerhet.. Hvis det 

skulle inntreffe en uønsket hendelse som brann på et sykehjem, vil det stille store krav til 

Salten Brann IKS på mange områder.  
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BRANN I HOTELL 

Det har vært flere tilfeller av brann i hotell i landet de siste årene. Ser vi ut av landet, har det 

vært flere tilfeller av store hotellbranner med katastrofale følger. I 2005 omkom 21 personer i 

en hotellbrann i Paris og i 2018 omkom minst fire personer i en hotellbrann i Praha. 

Kjennetegnene for brannene var at de er krevende på grunn av høyde, manglende utstyr, 

mange gjester og hendelsesforløpet foregår over lengre tid.  

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

2019: Brann på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen. 0 omkomne 

2019: Brann i Comfort Hotell Fosna. 0 omkomne 

2018: Brann på Clarion Hotell, Stavanger. 0 omkomne 

2014: Brann på Thon Hotell Slottsparken Oslo. 0 omkomne. 

2010: Brann i Tjøme Hotell. 0 omkomne. 

2009: Brann på Quality Hotell, Oslo. 0 omkomne. 

2007: Dombås Hotell 

2003: Norlandia Hotell i Kautokeino 

1993: Vinje Hotellpark 

1986: Hotell Caledonien 

 

HOTELLER I SALTENREGIONEN 

Når det gjelder brann i hotell i Salten, har det vært tilløp til brann i noen objekter, men disse 

har blitt slokt før de har eskalert. Det bygges flere hoteller i Bodø og omegn. Økt turisme og 

konferanser har resultert i at hotellene i Bodø har et av de beste hotellbeleggene i landet. 

Hotellene blir større og høyere. Det planlegges også flere større og høyere hoteller i Bodø og i 

Fauske enn det er i dag. Det er hoteller i Meløy (3), Hamarøy (1), Bodø (11), Fauske (2), 

Rognan (1) og Værøy (1). Det er mange hoteller i Salten og hotellene er av ulik størrelse, 

bygningskvalitet og noen oppfyller ikke kravene til dagens teknisk standard om 

brannsikkerhet.  

 

BRANN I AVFALLSANLEGG 

Det som kjennetegner avfallsanlegg eller gjenvinningsanlegg er at de behandler mye 

brennbart materiale. De fleste avfallsanleggene mottar og lagrer alt fra «husholdningsavfall» 

til farlig gods. Avfallsanlegg blir kategorisert som et særskilt brannobjekt med bakgrunn i de 
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samfunnsmessige konsekvensene. I de siste årene har dette blitt en stor industri, og anleggene 

er store, både i areal og mottak av ulike avfallstyper. Norsk Gjenvinning er Norges største 

leverandør for avfallshåndtering. De har 70 avfallsanlegg spredt i landet og mottar nærmere 2 

millioner tonn avfall per år. De mest hyppige årsakene til at det oppstår brann i 

gjenvinningsanlegg er selvantenning, glødende eller varmt materiale i avfallet, gnister fra 

kvernings-, flisnings- eller knusingsprosess, fragmentering av jern eller gnister fra 

arbeidskjøretøy på grunn av friksjon. Sannsynligheten for brann på ubemannede anlegg kan 

antas å være større enn bemannede anlegg. Samtidig er konsekvensene ofte lavere, ettersom 

mengden avfall er mindre. Erfaringene med brannene i avfallsanlegg er at de er langvarige og 

organiseringen av slukningsarbeidet byr på flere utfordringer. En utfordring er at 

avfallsanlegg er stort med mange ulike brannbare kilder, samt det kan være vanskelig å 

lokalisere åstedet umiddelbart.  

I Salten har Norsk Gjenvinning avdelinger i Bodø og i Meløy. IRIS som er et interkommunalt 

renovasjonsselskap behandler både husholdnings- og bedriftsavfall. IRIS har Miljøtorg i 

samtlige kommuner i Salten. En annen stor aktør i Salten er Østbø, som har avdelinger på 

ulike steder i Salten. I perioden 2017-2018 er det i BRIS registrert ett tilfelle av brann i 

gjenvinningsanlegg. Det må påpekes at flere brannmannskaper i Salten Brann IKS har uttalt at 

de har deltatt i flere hendelser som har vært tilknyttet branner i avfallsanlegg.   

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2019: 23. mars, brann i Gjøvik gjenvinningsanlegg 

 2019: 13 februar, brann i Franzefoss gjenvinningsanlegg i Sunndalsøra 

 2018: 9. juli, brann i Sykkylven gjenvinningsanlegg  

 2018: 7. juli, brann i Furnes gjenvinningsanlegg i Hamar 

 2018: 8. mars, brann i Groruddalen Miljøpark (GMP) 

 2016: 2. juni, brann i gjenvinningsanlegg på Husøya i Frei 
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BRANN I LAGERBYGGOMRÅDE 

I dette tilfellet defineres industribygg (næringsbygg, lager etc.) som oppbevarer farlig stoff 

(varer) etter: forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt 

utstyr og anlegg som benyttes til håndteringen.  

 

Brann i industribygg (næringsbygg, lager etc.) omfatter bygninger i denne kategorien som 

ikke oppbevarer meldepliktige/søknadspliktige mengder med farlig vare/eksplosiver.  

 

Brann i industribygg (næringsbygg, lager etc.) som oppbevarer farlig vare: Kriteriet for denne 

type hendelser er at det oppbevares meldepliktige mengder med farlig vare i objektene, de 

vanligste stoffene som oppbevares i regionen er LPG, LNG, oksygen, bensin, diesel, 

ammoniakk, mineral gjødsel og acetylen. Typiske anlegg som kommer inn under kategorien 

kan være industri som bruker brannfarlig-reaksjonsfarlig gass i tilvirkningen/utvinningen, salg 

av propan til private, bensinstasjoner etc.  

 

DSB sitt tallmateriell viser at brann i næringsbygninger utgjorde 31 prosent av alle 

bygningsbranner i tidsperioden 1992-2009. 7 prosent av alle omkomne i branner omkommer i 

branner i næringsbygninger, derav 5 prosent i særskilte brannobjekter. DSB viser at 

næringsbranner viser at hvor bygninger som fraviker eller forsømmer bygningsforskriftene 

oftere får større konsekvenser ved brann. Brann i industribygg (næringsbygg, lager etc.) som 

ikke oppbevarer farlig vare: Denne type branner kjennetegnes av at det som oftest blir store 

branner dersom de ikke slukkes på et tidlig tidspunkt. Bygningsmassen som faller inn under 

denne kategorien har ofte store ikke seksjonerte areal som krever stor slagkraft fra 

brannvesenets innsatsstyrke og ofte medfører usikkerhet tilknyttet oppbevaring mindre, men 

ikke ufarlige, mengder av brannfarlige stoffer. 

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

2019: Lagerbygg, Askim 

2019: Lagerbygg, Karlsøy  

2018: Lagerbygg, Risavika 

2017: ASKO-bygget, Vestby  

2015: BASA, Tønsberg 

2001: Engrosslager SAMAS, Oslo 
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BRANN I LAGERBYGGOMRÅDE I SALTENREGIONEN 

I Salten Brann er det også virksomheter som har eget industribrannvern. Dette er 

virksomheter med mange ansatte og der brann/ulykker kan få store konsekvenser. Enkelte 

virksomheter bedriver næring som på nasjonalt nivå har en høy brannfrekvens og der 

branntilløp er forventet.  Industrien omfatter alt fra fiskeforedling, forproduksjon, mekaniske 

verksted etc. Næringsbygg, lager etc. er spredt over hele Salten Brann og er av variable 

størrelser. 

 

BRANN I KULTURHISTORISKE BYGNINGER 

Kulturhistoriske objekter er definert som særskilte brannobjekter. Målet i en brann er å hindre 

tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier. Brenner kulturhistoriske bygninger som kirker, 

trehusbebyggelse eller andre kulturhistoriske bygninger, er kultur og historie går tapt for 

alltid. Mange av landets museer arbeider med å sikre museumsbygninger og utstillinger. 

Museumsstatistikken for 2014 viser at 85 prosent av museene har styregodkjente 

sikringsplaner og at de fleste branner starter med svikt i elektriske anlegg (Ramskjær, 2014). 

Brannvesenets innsats er helt nødvendig for å redde museumsbygninger og 

museumsgjenstander. 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2013: Brann i St. Jørgen kirke i Bergen 

 

BRANN I KULTURHISTORISKE BYGNINGER I SALTENREGIONEN 

I Salten er det et stort antall verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Det er ingen 

kulturmiljøer i Salten som er fredet, men en rekke bygninger, fyrstasjoner, arkeologiske 

kulturminner er fredet. Det er også bebyggelse og kirkesteder som regnes som kulturminner. 

Disse har ulik kulturhistorisk verdi og vernestatus. Blant kulturhistoriske objekter i Salten kan 

vi nevne Nordlandsmuseet (Bodø). Det er et område som står på lista til Riksantikvaren for å 

bli registrert som tett verneverdig trehusbebyggelse, og det er Sjønstå. Dette området ble ikke 

nærmere kartlagt fordi Riksantikvaren ikke mottok opplysninger om Sjønstå innen svarfristen 

(DSB, 2005).   
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OMRÅDEBRANN 

I et historisk perspektiv har det vært flere bybranner eller områdebranner i Norge, og senest i 

2014 var det i norsk målestokk to store områdebranner. Det var i Lærdal og Flatanger. Felles 

for disse og andre områdebranner er at de er store i betydningen av at de er komplekse og at 

de krever å ta i bruk flere ressurser enn det som er lokalt, samt krever god kompetanse, 

planlegging, ledelse og organisering for å håndtere hendelsen. I de to nevnte brannene gikk 

det ikke menneskeliv tapt, men det fikk store samfunnsmessige konsekvenser. 

 

DSB definerer områdebrann (storbrann) som en brann der mer enn 20 hus kan gå tapt i tett 

trehusbebyggelse (DSB, 2014). Begrepet storbrann omtales i dimensjoneringsforskriften 

(2003) som tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning. Etter 

brannene i Lærdal og Flatanger oppfordret DSB landets brann- og redningstjeneste om å 

kartlegge hvor det kan oppstå områdebranner.  

 

Norge har mange områder med tett verneverdig trehusbebyggelse og områder med tett 

trehusbebyggelse som ikke er verneverdig. Stortingsmelding nr. 41 (2000-2001) definerer det 

som en nasjonal målsetting at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke 

skal forekomme. Tett verneverdig trehusbebyggelse er inkludert i denne målsettingen. DSB 

og Riksantikvaren har registrert 200 områder med tett verneverdig trehusbebyggelse i Norge 

(DSB, 2007). Disse områdene oppfyller følgende kriterier: 

1. Det er gjennomgående trehus i området 

2. Bebyggelsen er ansett som verneverdig 

3. Bebyggelsen skal hovedsakelig være bygget før 1900-tallet, men kan også omfatte 

nyere trebebyggelse med spesielle kulturhistoriske verdier 

4. Et område består normalt av minst 20 bygninger 

5. Avstanden mellom bygningene er overveiende mindre enn 8 meter 

For et av kriteriene som må være til stede for å bli definert som tett verneverdig 

trehusbebyggelse, er at bebyggelsen skal hovedsakelig være bygget før 1900-tallet. Slike 

områder har vi kun ett av i Salten og det er Sjønstå i Fauske kommune (DSB, 2005), men vi 

har derimot flere områder med tett trehusbebyggelse som er bygget på 1900-tallet. der det kan 

oppstå områdebrann. 

 

Kjennetegn for slike områder er (eldre) trebygninger er oppført i tider med annen lovgivning 

enn dagens krav. Det er derfor et varierende nivå på brannsikkerheten, og det kan være svært 

varierende nivå på den tekniske og bygningsmessige brannsikkerheten. Om det skulle oppstå 
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brann i et område med tett trehusbebyggelse, er faren stor for at den kan spre seg til flere 

bygninger. 

 

Det som kjennetegner denne type brann, er at faren for spredning fra et bygg til et annet bygg, 

anses som stort. Det som starter som en «ordinær» husbrann sprer seg lett videre når for 

eksempel brennende bygningsrester flyr med vinden. Faren for slik brannsmitterisiko er ikke 

isolert til steder som er fredet av Riksantikvaren, men kan skje på steder med tett 

trehusbebyggelse. Riktignok er nyere bygningsmasse oppført med nye og strengere 

byggeforskrifter som skal hindre brann, men det er områder i Salten der områdebrann kan 

forekomme. 

 

I eldre tett trehusbebyggelse er risikoen for brannspredning høyere enn for andre typer 

bebyggelse. En brann kan spre seg mellom bygninger ved flere mekanismer eller ulike 

tennkilder; enten kan de opptre alene eller i kombinasjon med hverandre. Nedenfor beskrives 

de mest typiske årsakene til brannspredning: 

 

Flyvebrann: Flyvebrann er at varme partikler som transporteres i luften og faller ned og 

antenner brennbare materialer. Antennelse av brann på annet sted enn primærbrannområdet, 

som følge av at et varmt nok materiale med tilstrekkelig energi forflytter seg fra 

primærbrannen. Flyvebranner starter nye branner utenfor det området der hovedbrannen er i 

stand til å antenne brennbart materiale. Det er mange eksempler i historien på områdebranner 

der tilfeldige punktbranner har hoppet over grenser der man har forventet å stoppe 

branspredningen, slik som over branngater, elver og andre hindringer (Woycheese et al., 

2010). Sterk vind er den mest kritiske faktoren for spredning av flyvebranner over store 

avstander.  

 

Antennelse ved varmestråling: Antennelse ved varmestråling kan skje ved betydelig større 

avstander enn rekkevidden til flammer ut av vinduene i en bygning i en brann. Antatt 

varmestråling fra en bygningsbrann vil som regel være bestemmende for nødvendig avstand 

mellom bygninger i tettbygde områder. Jo kortere avstand det er mellom byggene, desto større 
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er sannsynligheten for brannspredning via strålevarme. Dersom det er vinduer uten 

brannmotstand i ytterveggene vil varmestråling være en mulig årsak til brannspredning. 

Videre kan arker, balkonger og store takutstikk øke risikoen for brannspredning. 

 

Antennelse ved direkte flammekontakt: Spredning ved direkte flammekontakt skjer enten via 

flammekontakt fra bygning i brann (brannen sprer seg ved at flammene kommer i direkte 

kontakt med nabohuset) eller flammekontakt via vegetasjon (brann i bebygde områder kan 

spre seg via gress, busker og trær mellom brannbygningen og nabobygningen). Spredning via 

vegetasjon er også aktuelt ved skog- og lyngbrann som truer bebyggelse. 

 

Hulrom: Hulrom er for eksempel krypkjeller og sjakter. Det kan også være hulrom i 

forbindelse med tilbygg, ombygg av eksisterende byggverk og bak bordkledning. Slike 

hulrom kan være vanskelig å oppdage for brannmannskaper og utgjør derfor en risiko for at 

brannen får mulighet til å utvikle seg. 

 

Kalde loft: Brannspredning til og fra kalde loft er en stor risiko. Det er ofte mye brennbart 

materiale og samtidig god tilgang på oksygen. Brann på kaldt loft er ofte vanskelig å 

lokalisere og adkomst kan i noen tilfeller være krevende. I de tilfeller kalde loft er 

sammenhengende over flere eiendommer, er det ofte svakheter i de brannbegrensende 

bygningsdeler mellom byggene. I noen tilfeller er det ingen branntekniske skiller på loftene. 

Dette vil være årsak til rask brannspredning mellom de ulike eiendommer. 

 

Topografi: Et skrånende terreng vil kunne bidra til rask brannspredning oppover. Varme og 

brennene materialer stiger oppover og sannsynligheten for brannspredning er derfor større i de 

områder der bygninger er plassert i bratte skråninger. 

 

Klima: Vind- og værforhold påvirker faren for brannspredning. I områder med varmt og tørt 

klima vil faren for brannspredning være større enn i områder med fuktig og kaldt klima, samt 

risikoen for brannspredning vil være større i perioder med lite nedbør. Kraftig vind og 

luftfuktighet på det tidspunktet brannen pågår, vil også øke risikoen for brannspredning. 

 

Antennelse på grunn av varmestråling blir ansett som den mest vanlige og mest 

forekommende mekanismen for brannspredning mellom fysisk adskilte hus (Carlsson, 1999). 
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Videre er vind en av de faktorene som har størst betydning i en områdebrann, og påvirker 

både forbrenningen og brannspredningshastigheten (SPFR, 2014).  

 

DSB sitt tallmateriale viser at det i Norge var 3085 bygningsbranner i 2017 og 3643 

bygningsbranner i 2018.  Det omkom henholdsvis 26 personer i brann i 2017 og 39 personer i 

2018. I Salten var det 41 hendelser i 2017 og 55 hendelser i 2018 knyttet til kategorien «brann 

i bygning»4 og en omkom i disse hendelsene.  

 

Nasjonale hendelser som er naturlig å trekke fram er: 

2014: Flatanger (64 bygninger) 

2014: Lærdal (40 bygninger) 

2006: Mosjøen (Verneverdige tregårder i sentrum) 

2002: Trondheim (et helt kvartal) 

1992: Harstad (et helt kvartal) 

1969: Tromsø (24 bygninger) 

 

Lokale hendelser: 

Rognan: 1979 (ca. 20 bygninger) 

  

                                                 

4 Boligblokk, boligbrakke, bygning for bofellesskap, enebolig, fritidsbolig og småhus unntatt enebolig.  
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6.1 Scenario 4: Skog- og utmarksbrann 

I Norge har det vært flere tilfeller av skogbranner de siste årene. Vi ser også lokalt at det årlig 

forekommer skog- og utmarksbranner i mindre og større skala. I Salten var det i perioden 

2013-2018 registrert til sammen 81 skog- og utmarksbranner. Det er flere områder i regionen 

som kan være utsatt for skog- og utmarksbrann. Store og omfattende skog- og utmarksbranner 

vil utfordre håndteringsevnen til brannvesen og kan føre til alvorlige konsekvenser for dyre- 

og plantelivet, eiendommer og materielle verdier. Mer ekstremvær gir økt risiko for gress- og 

lyngbrann. I dette scenarioet har vi valgt å analysere en skog- og utmarksbrann i Saltdal. 

 

Hendelsesforløp 

En langvarig tørkeperiode i Saltdal har ført til ekstremt stor skogbrannfare. Uaktsomhet av bruk av 

ild i utmark fører til brann. På grunn av sterk vind sprer brannen seg hurtig, og på kort tid er et stort 

område er antent. Innringer til 110-sentralen Bodø opplyser at brannen sprer seg ekstremt hurtig og 

at hun ikke kan se noen bilvei som går opp til brannen. Hun opplyser også om at noen hytter ligger 

utenfor brannområdet, men på grunn av vindretningen vil flammene nå hyttene i løpet av noen 

timer.   

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Onsdag i juni kl. 18:00. 

 

Meldt sterk vind det neste 

døgnet. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Det kan være utfordrende for brannmannskapene å få fraktet utstyret til brannstedet på grunn 

av manglende bilvei. En annen utfordring kan være å få tilgang til tilstrekkelig slokkevann, og 

brannmannskapene kan være sårbare i den forstand om de har tilstrekkelig med utstyr for å 

håndtere en slik omfattende hendelse, samt en slik omfattende skogbrann krever kunnskap og 

kompetanse på operativt og strategisk nivå. 

 

I en slik hendelse vil brannmannskaper fra Saltdal, Fauske og Sulitjelma delta i og da kan man 

være sårbar hvis det skjer en annen hendelse i samme område. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Vurderingen av sannsynligheten er basert på eksisterende statistikk, fagkompetanse og 

historiske data. Ut ifra det datamaterialet vi har tilgang på vurderer vi at sannsynligheten for 

at denne hendelsen kan skje som middels 
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Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil i hovedsak påvirke natur og miljø og materielle verdier. Brannen kan også 

påvirke plante- og dyrelivet. Når det gjelder liv og helse er det lite sannsynlig at personer vil 

omkomme, men det forventes at flere vil bli skadet. Dette gjelder særlig brann- og 

røykskader, og akutte og kroniske skader som kan oppstå på grunn av inhalering av røyk. 

Konsekvensene vurderes som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Vi har gode data og dokumentasjon på hvor hyppig skog- og utmarksbranner skjer i Salten. 

Dette gir et godt kunnskapsgrunnlag, og usikkerheten knyttet til vurderingen av 

sannsynligheten for den uønskede hendelsen vurderes som liten. 

 

Mulige tiltak: 

 Beredskapsplaner 

 Øvelser. Table-top øvelser. 

 Samarbeid med Skog- og eierforeningen. 

 Opplæring. Taktiske disposisjoner for eksempel vindretning etc. Hvordan tilnærme 

seg skogbrann. 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

x 

  

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten 

   x  2-10%  per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall      Ikke relevant 

Skader og 

sykdom 

  x   6 skadde  

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

  x    

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten 
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6.2 Scenario 5: Brann i avfallsanlegg 

Det som kjennetegner avfallsanlegg eller gjenvinningsanlegg er at de behandler mye 

brennbart materiale. De fleste avfallsanleggene mottar og lagrer alt fra «husholdningsavfall» 

til farlig avfall. I de siste årene har vi sett en tendens til at det skjer flere forholdsvis store 

branner i avfallsanlegg. I dette scenarioet analyserer vi en brann på gjenvinningsanlegget på 

Vikan. 

 

Hendelsesforløp 

Under kverning av avfall ved gjenvinningsstasjonen på Vikan utenfor Bodø tar det fyr i avfallet og 

det blir en eksplosjon. Etter kun kort tid er røykutviklingen så sterk at området må evakueres. 

Brannen sprer seg raskt til ulike avfallstyper, slik at både restavfall, sammenpresset plastavfall og 

pappavfall står i brann. Det oppbevares også giftig avfall på området. Varmeutviklingen er 

betydelig. Det brenner med åpne flammer, og i tillegg oppstår det ulmebrann inne i sammenbuntede 

avfallsballer. Det oppstår etter hvert fare for at bygningen vil kunne kollapse. 3 personer blir skadd 

og en omkommer. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Om ettermiddagen en hverdag i 

mars. Brannen pågår i mer enn 

ett døgn, og forårsaker 

utfordringer med deponering 

av innsamlet avfall fra hele 

regionen. 

 

På grunn av nordvestlig 

vindretning sprer røyken seg til 

Løding, og gjør det nødvendig 

å evakuere beboere i de mest 

utsatte områdene. Rv80 fra 

Løding til Valle må stenges i 

perioder.  

Se ovenfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Virksomheten har gode rutiner for å forebygge brann, og forhindre at branntilløp får utvikle 

seg. Det oppstår imidlertid fra tid til annen branntilløp som kan skyldes selvantenning, 

brennbare væsker, batterier innblandet i annet avfall og lignende. Svikt i systemene som skal 

detektere og hindre brann skal ikke forekomme, men kan aldri helt utelukkes. 

Gjenvinningsstasjonen er hovedanlegg for renovasjonsselskapet, og har administrasjonen 

lokalisert der. En nedstenging av anlegget vil påvirke evnen til avfallshåndtering i distriktet. 
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Spredningen av giftig røyk som medfører periodevis stenging av Rv80 gjør at all biltrafikk til 

og fra Bodø vil bli lammet, noe som får konsekvenser både for befolkningens 

bevegelsesfrihet, nødetatenes beredskap, og forsyningssituasjonen i byen. Røyken vil også 

kunne påvirke befolkningen på Løding, og begrense bevegelsesfriheten for befolkningen og 

muligheten til å opprettholde samfunnsfunksjoner der. Et av kjennetegnene ved branner i 

avfallsanlegg er at de er langvarige og at de er vanskelig å lokalisere siden det er mange 

brennbare kilder. 

 

I en slik omfattende hendelse krever det at man har riktig utstyr, og har kunnskap og 

kompetanse på operativt og strategisk nivå for å håndteringsevnen.  

En annen utfordring er hvis det skjer en samtidighetskonflikt. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Renovasjonsselskapet har godt utviklede systemer og rutiner for å forhindre at brann oppstår, 

og begrense omfanget dersom brann likevel skulle oppstå. Selskapet har derimot begrenset 

mulighet til å føre kontroll med innholdet i alt avfallet som innleveres, og sannsynligheten for 

at gjenstander som kan utløse en brann følger med avfallet er ikke ubetydelig. Det oppstår 

årlig branntilløp i anlegget, men hendelser av omfanget som er beskrevet er sjeldnere. 

Sannsynligheten er vurdert til middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil påvirke samfunnsverdiene liv og helse, miljø og materielle verdier. De 

samfunnsmessige konsekvensene er på kort sikt relativt store, siden vegforbindelsen som blir 

stengt er eneste adkomstvei til Bodø. Dette vil imidlertid dreie seg om relativt kortvarige 

stenginger, og de overordnede konsekvensene vil derfor likevel være av begrenset omfang.  

Avfallshåndteringsanlegget vil bli satt ut av drift i lengre tid, og andre avfallsanlegg i 

distriktet har ikke kapasitet til å ta imot de aktuelle avfallsmengdene. Konsekvensene vurderes 

som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer statistisk materiale og rapporter av denne type branner. Ut i fra 

kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten som middels. Usikkerheten er knyttet til hva 
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konsekvensene av brannen kan bli. Det er mange ulike faktorer som spiller inn, blant annet 

type avfall og mengde avfall. 

 

Mulige tiltak: 

 Øvelser 

 Beredskapsplaner 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

x   

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten 

   x  2-10% per år 

(1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall  x    1 omkom 

Skader og 

sykdom 

 x    3 skadde 

(eksponert 

for røyk) 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke 

relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke 

relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x    

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Hendelsen e overførbar til liknede typer hendelser. 
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6.3 Scenario 6: Brann i driftsbygning 

I Salten er det flere mindre og store landbruk, og det har vært tilfeller av to omfattende 

branner i driftsbygninger de to siste årene. I dette scenarioet har vi valgt å analysere brann i en 

driftsbygning med melkekyr. 

 

Hendelsesforløp 

Det meldes om brann i driftsbygning i Steigen med melkekyr, kviger og kalver, totalt 85 dyr. Det er 

-15 grader og delvis vind. Driftsbygningen består av en hoveddel og et tilbygg. Ved ankomst står 

flammene ut av den ene kortveggen på bygget og det er stor røykutvikling. Folk på gården har 

evakuert ut 11 dyr. 30 dyr brenner inne og dør, og 25 dyr er skadet. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

21 januar, kl. 0330 

 

 

 

Driftsbygning på ca. 500m2 
med 85 dyr 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

I en slik omfattende hendelse som går over et lengre tidsperspektiv, vil det kreve at det er 

tilstrekkelig med brannmannskaper. Det kan også være ressurskrevende på grunn av at det er 

vanskelig å få tilgang på slokkevann. 

Brannmannskapet skal også bidra med å evakuere dyr og ta hånd om dyrene. Det å redde dyr 

og ta hånd om de på en forsvarlig måte, krever kunnskap, kompetanse og gode 

beredskapsplaner.  

En annen utfordring er hvis det skjer en samtidighetskonflikt i samme området. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

I Norge er det registret totalt 54 branner i tidsperioden 2014-2017. Det har vært to store og 

flere mindre branner i driftsbygninger i Salten de to siste årene. Sannsynligheten vurderes 

som middels. 
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Vurderinger av konsekvenser: 

I denne hendelsen er det samfunnsverdiene liv og helse, miljø og materielle verdier som blir 

berørt. Konsekvensene av hendelsen vurderes som stor. Driftsbygningen går tapt på grunn av 

et bygg uten seksjoneringer (en branncelle). Dyr er vanskelig å evakuere på grunn av frykt og 

redsel. De tåler lite røykpåvirkning og dyrene må slaktes. Dette påvirker også eiere/familier 

som ofte opplever slike hendelser som traumatiske og vært belastende. Arbeidsplasser går 

også tapt og de økonomiske tapene er ofte store. Miljøpåvirkningene er påtagende med 

forurenset slokkevann i grunn og på beiteland. Konsekvensene vurderes som svært store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer godt statistisk materiale og gode veldokumenterte analyserapporter, samt 

Gjensidige har gjennomført store og omfattende undersøkelser av denne type branner. Ut i fra 

kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten som liten.  

 

Mulige tiltak: 

 Samarbeide med landbruksorganisasjoner/kommuner 

 Kunnskap om- og opplæring i dyr- og dyreredning 

 Lokalkjennskap til omfang av landbruk 

 Kartlegge nærmeste slokkevann, adkomst, oppstilling osv.(objektplan). 

 Øvelser. Table-top 

 Beredskapsplaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS  

 

 

 

 

82 

 

Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 x   

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

    x >10% per år 

(oftere enn i 

gang i løpet 

av 10 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall     x 30 dyr 

Skader og 

sykdom 

   x  25 dyr 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x    Slokkevann 

kan 

forurense 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

  x   

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten 
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6.4 Scenario 7: Brann i lagerbyggområde 

Enkelte steder i regionen er det områder med næringsbygg, industribygg, lager og opplag 

samlet på ett begrenset område. Branner i disse bygninger kjennetegnes av at de ofte blir store 

branner dersom de ikke slukkes på et tidlig tidspunkt. Bygningsmassen er ofte store 

useksjonerte areal som krever stor slagkraft fra brannvesenets innsatsstyrke og ofte medfører 

usikkerhet tilknyttet oppbevaring av brannfarlig materiale. I dette scenarioet har vi valgt å 

analysere en lagerbrann i et industri- lagerområde i Bodø. 

 

Hendelsesforløp 

Det meldes om brann i en lagerbygning på Rønvikleira i Bodø. Ansatte på lageret og i butikken får 

ikke kontroll på brannen. Den eskalerer og det blir kraftig røykutvikling og det er vind og 

flammene har fått tak i «bygget». Det er voldsom varme og røyk når brannvesenet ankommer 

åstedet etter 10 minutter. Utrykningsleder observerer at brannen sprer seg til andre nærliggende 

lagerbygninger.  

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Juni kl. 09:30 Overtent lagerbygning på 5000 
m2 og stor fare for å spredning 
til omkringliggende lager og 
butikker. 
Vind. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

I en slik omfattende hendelse som går over et lengre tidsperspektiv, vil det kreve at det er 

tilstrekkelig med brannmannskaper.  

Det kan også være ressurskrevende på grunn av at det er vanskelig å få tilgang til 

vannforsyning til brannslukking. 

Det krever kunnskap og kompetanse på operativt og strategisk nivå, samt riktig utstyr for å 

håndtere slike hendelser. Dette grunner i at en av de største utfordringene med en innsats i 

industri/næringsbygg, er byggets størrelse som gir lang vei for redningsinnsatser med flere 

angrepsveier, samtidig som bygget er uoversiktlige. Byggenes store volum, kan gi fare for 

ansamling av branngasser og fare for antennelser. 

Eksisterende beredskapsplaner er et viktig hjelpemiddel for å løse slike hendelser. 

En annen utfordring er hvis det skjer en samtidighetskonflikt. 
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Vurdering av sannsynlighet: 

Det har vært mange branner i lager- og næringsbygg i landet. I de siste årene har det i Salten 

vært flere tilfeller av mindre branner eller branntilløp i områder som er konsentrert av lager- 

og næringsbygg. Disse brannene har riktignok blitt slukket før de har eskalert.  Ut i fra 

datamaterialet som er tilgjengelig vurderes sannsynligheten til middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

I dette tilfellet blir samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier berørt. Branner i slike 

bygninger er sjelden livreddende innsats, men handler om å redde materielle verdier. 

Konsekvensene av en slik omfattende brann kan bli store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Usikkerheten vurderes som middels. Usikkerheten er knyttet til hva konsekvensene av 

brannen kan bli. Det er mange ulike faktorer som spiller inn som for eksempel type materiell 

som er i bygningene, vindretning og tettheten av bygninger. 

 

Mulige tiltak: 

 Øvelser 

 Beredskapsplaner 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 x   1-2% per år 
(1 gang i 
løpet av51-
100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

   x  2-10% per år 

(1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall       

Skader og 

sykdom 

x     2 skadde 

(røyk) 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

      

Langtidsskader-

kulturmiljø 

      

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap    x  10-100 mill. 

kr. 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

  x   

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten med konsentrert lager- og 

næringsbygg. 
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6.5 Scenario 8: Brann på sykehjem 

Generelt er beboerne på et sykehjem en sårbar gruppe. Beboere i sykehjem har utvidede 

rettigheter i forhold til et sykehus, fordi sykehjemmet også er deres bolig. I en del tilfeller har 

beboerne rett til å ta med seg egne gjenstander og møbler. Noen steder har beboerne rett til å 

røyke på rommet. Det kan være en utfordring å vurdere hvilke tiltak som gir et 

tilfredsstillende brannteknisk sikkerhetsnivå i et sykehjem, der flere behov, visjoner og 

særregelverk kan gi interessekonflikter.  I Salten har det i de siste årene vært flere tilfeller av 

mindre branner på sykehjem. I dette scenarioet har vi valgt å analysere brann på Hamarøy 

bygdeheim. 

 

Hendelsesforløp 

Det oppstår brann på et beboerrom i 2. etasje på Hamarøy bygdeheim som følge av røyking på sengen. 

Ansatte forsøker å redde beboer, men må gi tapt grunnet stor røykutviklingen i rommet.  Som følge av 

redningsforsøket og forsøk på å slokke brannen, spres røyken ut i rømningsveien og andre deler av 

sykehjemmet. Brannen spres til nærliggende rom. Det er moderat nordavind på stedet. Til sammen er 

det 35 personer sykehjemmet. Under evakueringen blir 4 personer skadet og 3 personer omkommer. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Natt til lørdag i februar 

 

 

 

 

Brannen utvikler seg fritt i 

startbrannrommet. 2 personer 

får røykskader og 1 person 

omkommer. Deler av 2 etg. må 

evakueres. Søndre fløy på 

sykehjemmet må som følge av 

brannen holde stengt i 4 uker.   

Se overfor. 

 

 

Vurdering av sårbarhet: 

I Salten Brann har ikke alle kommunene røykdykkertjeneste som en del av sin beredskap. I 

praksis innebærer dette at innvendig innsats og redning ikke kan gjennomføres i røykfylte 

bygninger. Det å håndtere en hendelse av en slik karakter krever også at mannskapet har 

kompetanse, samt at man har tilstrekkelig med utstyr og slokkevann. For at brannmannskapet 
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skal utføre dette på en god måte, er det viktig at det eksisterer beredskapsplaner, tiltakskort og 

objektsplaner. 

 

Det er ikke alle sykehjem som har sprinkleranlegg (automatiske slokkeanlegg), noe som kan 

vanskeliggjøre en evakuering. Evakuering av beboere på sykehjem er ressurskrevende, og 

tilgjengelige redningsressurser må bistå helsepersonell med evakuering i en tidlig fase. 

Et annet aspekt som er viktig å trekke fram, er at hvis det skjer en samtidighetskonflikt, kan 

Salten Brann være sårbare i forhold til å få tak i tilstrekkelig med ressurser. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

I en rapport som er utarbeidet av SINTEF (2010), er det registrert 756 branner på sykehjem i 

perioden 1993-2009.  Flere av brannene har vært svært alvorlige, men den siste brannen med 

tap av liv var i 1983. I Salten har vi i løpet av den siste 5-årsperiode hatt flere tilfeller av 

mindre og større branntilløp på sykehjem, men ingen har omkommet. Sannsynligheten 

vurderes til middels. 

 

Vurderingen av konsekvenser: 

I denne hendelsen er det samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier som blir rammet. 

Evakuering av bevegelseshemmede og demente er spesielt utfordrende, og potensialet for tap 

av liv og mange skadde er stort. Brann vil kunne medføre store materielle skader, slik at deler 

av bygget ikke kan brukes i en periode. Det er ressurskrevende å følge opp pasienter og 

pårørende på kort- og lang sikt. Svikt i rutiner eller utfall/mangler ved bygningsdeler og 

sikkerhetsinnretninger er sterkt medvirkende til at konsekvensene kan blir store ved brann. 

Konsekvensene i dette tilfellet kan bli svært store, men konsekvensene vil i stor grad avhenge 

av når brannen oppstår på døgnet, tilstanden på beboerne, vindretning og temperatur. 

Konsekvensene i dette tilfellet vurderes til middels. 

 

Vurderingen av usikkerhet: 

Det eksisterer statistikk på antall omkomne og skadde i en brann på sykehjem, men det er 

utarbeidet få analyserapporter innenfor dette området. Når det gjelder branner på sykehjem i 

Salten har fagfolk i Salten Brann god innsikt i hvor mange og omfanget av disse. Ut i fra 

kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten som middels.  
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Mulige tiltak: 

 Sprinkleranlegg  

 Opplæring og øvelser 

 Beredskapsplaner 

 Rutiner forebyggende tiltak (kontroll. ettersyn og vedlikehold) 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

x 

  

 

1-2% per år (1 

gang i løpet 

av51-100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten 

  

 

  

x 

 2-10% per år (1 

gang i løpet 

av11-50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall   x   3 omkomne 

Skader og 

sykdom 

  x   4 skadd 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet 

vurdering av 

konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Hendelsen er overførbar til liknede typer hendelser. Analysen er representativ for 

andre typer hendelser som kan oppstå i Salten. 
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6.6 Scenario 9: Brann i kulturhistoriske bygninger 

Kirker er en del av våre kulturhistoriske bygninger. Flere av disse er fredet eller har en annen 

form for vern. Brann i eldre kirkebygg, og da spesielt trebygninger – får normalt store 

bygningsmessige konsekvenser. I Salten er det flere trekirker, og de fleste kirkene er av eldre 

dato og bygget etter andre sikkerhetsregler enn de som gjelder i dag. Derfor oppstår det ofte 

usikkerhet hvordan brannsikkerheten skal tilrettelegges og hvor mange personer som kan 

være inne i kirkebygget samtidig. I dette scenarioet analyseres brann i Leirangen kirke i 

Steigen. 

 

Hendelsesforløp 

Det oppstår brann i det elektriske anlegget i Leiranger kirke. Forut for brannen hadde det vært et 

større arrangement i kirken. På grunn av langvarig frost med lave temperaturer, ble det brukt 

mobile varmevifter i kirkerommet forut og under arrangementet. Dette medvirket til overbelastning 

– og til slutt brann. Brannen oppdages av tilfeldig forbipasserende som luktet røyk. Når 

brannmannskapene ankommer kirka, er brenner det godt i høyre del av kirka og det er kraftig røyk.  

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Sent på kvelden en søndag i 

desember.  

 

 

 

 

Kirken brenner ned. Noe av 

inventaret i kirken berges ut av 

naboer som kommer til i en 

tidlig fase av brannforløpet. 

Det er svak vind fra nord. 

 Borge, Lofoten 1983 

 Langesund 1988 

 Sund 1994 

 Herøy, 1998 

 Hønefoss, 2010 

 Rørvik, 2012 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Få eller ingen av brannmannskapene har erfaring med slokking av kirkebranner. En slik 

hendelse krever kunnskap og kompetanse på operativt og strategisk nivå. 

Forventet innsatstid for mannskaper i Steigen er ca. 30 minutter. Beliggenheten til mange av 

kirkene og kulturhistoriske bygninger i Salten tilsier lang innsatstid, og slokkevannforsyning 

er i varierende grad tilfredsstillende til mange av disse bygningene. Dette kan påvirke både 

førsteinnsats og utholdenhet.    
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Forutsatt tidlig varsling, eventuelt slokkeanlegg og kort innsatstid – kan slokkeinnsats bidra til 

å redde kulturhistoriske verdier. Dette vil imidlertid kunne påkreve røykdykkerinnsats.   

 

I en slik brann er fokuset på å redde kulturelle verdier, framfor å berge kirka. Da er det viktig 

at det foreligger beredskapsplaner og objektsplaner, slik at de kulturhistoriske objektene blir 

reddet. 

Et annet aspekt er hvis det skjer en parallell hendelse. Denne hendelsen i kirka vil legge 

beslag på alt av utstyr og mannskaper. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Nærmere en tredjedel av alle kirkebranner starter i det elektriske anlegget. Overbelastning og 

manglende ettersyn og vedlikehold er i mange tilfeller årsaken til slike branner. Mange av 

kirkene i Salten har gammelt elektrisk anlegg. Nasjonal statistikk tilsier at brannvesenet 

rykker ut til fem kirkebranner hvert år. Den siste kirkebrannen i Nordland var i 2009, da det 

brøt ut brann i Rødøy kirke. Sannsynligheten for at denne hendelsen kan skje vurderes som 

middels. 

 

Vurderinger av konsekvenser: 

Brann i kirke vil i hovedsak påvirke samfunnsverdiene materielle- og kulturelle verdier. 

Kirkebygget har kun intern varsling, det vil si ingen direkte varsling til 110-sentralen Bodø. 

Hvis ikke branntilløpet oppdages ved en tilfeldighet, vil kirka med stor sannsynlighet gå tapt i 

en brann. Kirka er ikke seksjonert, det er store åpne arealer, så brannen kan spre seg veldig 

hurtig i kirka. Kirka er viktige signalbygg. De aller fleste har følelser og relasjoner knyttet til 

«sin» kirke. En kirke som brenner ned medfører ikke bare tap av en bygning, men også 

sannsynligvis tap av uerstattelige kulturhistoriske objekter. 

Konsekvensene av kirkebrannen vurderes som svært store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det er utarbeidet god statistikk og rapporter om kirkebranner- og andre kulturhistoriske 

bygninger i Norge. Fagpersoner i Salten Brann har også bidratt med viktig informasjon på 

området. Usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget vurderes som samlet sett som middels. 
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Mulige tiltak: 

 Automatisk slokkeanlegg 

 Automatiske brannalarmanlegg med direktevarsling til 110-sentralen i Bodø 

 Ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg og installasjoner 

 Gode rutiner systematisk sikkerhetsarbeid 

 Objektsplaner med oversikt over uerstattelige gjenstander som utleveres til Salten 

brann 

 Beredskapsplaner 

 Samarbeid med kirka om hva som skal berges i en brann 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

x 

  

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

   

 

x  2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 51-

100 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall      Ikke relevant 

Skader og 

sykdom 

     Ikke relevant 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

    x  

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 

 

   x  

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Vi har mange tilsvarende trekirker og eldre trebygninger av kulturhistoriske 

verdi i vårt virkeområde. Felles for de fleste bygninger av denne typen er at de 

brukes , og har få barrierer som hindrer at et branntilløp får utvikle seg. 
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6.7 Scenario 10: Brann i hotell 

Brann- og redningsvesenet i Norge rykker ut hvert år til nærmere 100 branner i hotell- og 

restaurantnæringen og det er bare tilfeldigheter som gjør at disse brannene ikke utvikler seg til 

større branner. I 2002 gjennomførte Norsk brannvernforening i samarbeid med Vesta en 

undersøkelse som avdekket manglende brannsikring i norske hoteller. En gjennomgang av et 

stort antall tilfeldig utvalgte tilsynsrapporter, viste at 94 prosent av hotellene hadde mangler 

ved brannsikkerheten. Manglene var blant annet dårlig brannvernopplæring, for få 

brannøvelser, manglende dokumentasjon på brannverntiltak og rømningsveiene var 

mangelfull. I dette scenarioet har vi valgt å analysere brann på Radisson Blu hotell. 

 

Hendelsesforløp 

Brannen oppstår i Radisson Blu i andre etasje på kjøkkenet etter en gasseksplosjon. Brannen og 

røyken sprer seg raskt til ventilasjonsanlegget og trappeoppganger. Det er natt til søndag midt i 

desember (julebordsesong). Det blir etter hvert stor røykutvikling og brannalarmen utløses. 

Brannvesen er på stedet etter 10 minutter og starter slukking, men har ikke kontroll på brannen som 

sprer seg raskt. Det er tjukk svart røyk som skaper utfordringer både i forhold til evakuering av 

gjestene og brannmannskapene. 

Det er julebord og mange kan være alkoholpåvirket, noe som kan gi store utfordringer for 

brannvesenet. 3 personer omkommer og 15 personer får røykskader og andre skader som følge av 

evakueringen. På grunn av kulden, blir beboerne umiddelbart fraktet til andre nærliggende hoteller. 

Brannvesenet har kontroll på situasjonen etter 16 timer.  

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Klokken er 02:10 en natt i 

midten av desember. 

 

 

 

Hotellet har 186 hotellgjester, 

og 200 som er i restauranten. 

15 ansatte er på jobb denne 

natta. Hotellet har 13 etasjer. 

Sterk vind og ingen nedbør. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

En brann som går over mange etasjer, vil være en svært alvorlig hendelse. Det at brannen 

skjer på vinteren, rett før jul vil medføre ekstra utfordringer. Ikke bare for brannmannskapene, 
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men også for gjesten som kan bli stresset og urolig. Evakuering av gjester og ansatte kan bli 

utfordrende. De fleste vil være avhengig av hjelp for å komme seg i sikkerhet. Flere hoteller 

bruker utenlandsk arbeidskraft og de er på alle nivåer i organisasjonen, men primært i 

renhold- og kjøkkenavdelingen. Dette innebærer at det blant annet kan bli 

kommunikasjonsutfordringer i en reell hendelse. 

 

Omfanget av en slik hendelse setter også Salten Brann på prøve når det gjelder kapasiteten og 

håndteringsevnen. Det å håndtere en slik hendelse krever at mannskapene har kunnskap og 

kompetanse både på operativt og strategisk nivå, samt riktig utstyr og gode beredskapsplaner. 

I en langvarig hendelse vil det også bli behov for å rullere på røykdykkere, og det krever at 

Salten Brann har tilgang på tilstrekkelig med kvalifiserte røykdykkere.  

 

Flere av hotellene og høyhusene i Bodø ligger på kaikanten. Dette betyr at det i beste fall er 3 

sider av bygget som er tilgjengelig for brannmannskaper for å kunne foreta evakuering med 

lift. Bygningen kan i tillegg være bygd sammen med andre bygg (kjedet sammen), slik at det 

gir ytterligere utfordringer for både evakuering og slokking. 

 

Denne hendelsen krever også at nødetatene samvirker godt under hendelsen og har god 

innsikt i andres beredskapsplaner. 

Et annet aspekt som er viktig å trekke fram, er at hvis det skjer en samtidighetskonflikt, kan 

Salten Brann være sårbare i forhold til å få tak i tilstrekkelig med personell. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Det har ikke vært mange store hotellbranner i Norge, der personer har omkommet eller blitt 

hardt skadd. I ansvarsområdet til Salten Brann IKS bygges det flere og høyere hoteller, samt 

det planlegges stadig flere hoteller. Til tross for at det finnes tekniske installasjoner og 

alarmanlegg som skal forebygge og tidlig detektere brann/røyk (risikoreduserende tiltak), kan 

disse svikte eller bli satt ut av funksjon. Sannsynligheten vurderes som middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Det har ikke vært mange hotellbranner i Norge, men konsekvensene av en stor brann kan bli 

veldig store. Det er ulike faktorer som spiller inn i hvor store konsekvensene kan bli. Det er 

for eksempel tekniske mangler og manglende beredskapsplaner. 
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Scenarioet vil påvirke samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier, og konsekvensene 

blir vurdert til middels. 

Vurdering av usikkerhet: 

Analysen er basert på eksisterende dokumentasjon og faglige vurderinger om brann i hotell. 

Fagpersoner i Salten brann har bidratt med viktig informasjon om branntilfellene på hotellene 

i regionen. Ut ifra det kunnskapsgrunnlaget vi har vurderes usikkerheten som middels. 

 

Mulige tiltak (eksisterende og nye tiltak): 

 Styrke kompetansen hos ansatte på hotell/høyhus. 

 Kurs/opplæring av ansatte på hotell/høyhus. 

 Delta på øvelser. 

 Utarbeide beredskapsplaner og tiltakskort der det ikke eksisterer. 

 Kontinuerlig oppdatere tiltakskort og beredskapsplaner.  

 Sikkerhetskontroller 

 Automatisk sprinkelanlegg 

 Utarbeide felles beredskapsplaner med øvrige beredskapsorganisasjoner. 

 Gjennomføre jevnlige øvelser internt og med eksterne beredskapsaktører. 

 Kontinuerlig forbedring: Evaluere øvelser og hendelser. 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 x   

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

 

    

x 

 2-10% per år 

(1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall   x   3 omkom 

Skader og 

sykdom 

  x   15 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Dette er overførbart til liknede hendelser i Salten 
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6.8 Scenario 11: Områdebrann 

I de senere år har områdebrann forekommet i landet, og slike hendelser får store 

samfunnsmessige konsekvenser og resulterer i svært store skadeomfang. Kjennetegn for 

områder der det kan oppstå områdebrann er (eldre) tett trehusbebyggelse som er oppført i 

tider med annen lovgivning enn dagens krav, samt det kan være svært varierende nivå på den 

tekniske og bygningsmessige brannsikkerheten. Videre er det risiko for at brannen kan spre 

seg til flere omkringliggende bygninger.  I Salten har vi flere områder med tett 

trehusbebyggelse, og i dette scenarioet har vi valgt å analysere brann i Jæra boligfelt. 

Hendelsesforløp 

Det oppstår brann i et bolighus i Jæra boligfelt i Glomfjord. Dette området består av 42 boliger som 

er bygd i tidsperioden 1913-1920. Den nødstilte som ringer 110-sentralen Bodø opplyser om at det 

er sterk vind og brannen sprer seg forholdsvis raskt til nabohuset.  Innringer opplyser at hun har 

begynt å vekke beboerne. 

Totalt omkommer 1 person og 7 personer blir lettere eller hardt skadd. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Torsdag i november kl. 02:00. 

 

 

 

Brann i et boligområde med til 

sammen 42 hus som er bygd i 

tidsperioden 1913-20. Det er -3 

grader celsius, 13 m/s vind, 

bakken er tørr og snøfri, ingen 

nedbør, og husene står tett og 

det er fare for spredning. Det 

bor om lag 70 personer i 

boligene, noe som medfører 

omfattende evakuering. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Få eller ingen av brannmannskapene har erfaring med slokking av områdebrann. 

Områdebrann er kompleks og ressurskrevende, og håndteringsevnen krever god organisering, 

kunnskap og kompetanse på operativt og strategisk nivå, samt riktig utstyr, materiell og 
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beredskapsplaner. I en slik hendelse vil det være behov for å anvende ulike slokketeknikker 

og ulike slokkemidler.  

Tilstrekkelig med slokkevann- og skumvæskeforsyning kan være en utfordring i slike 

hendelser. Det kan være behov for røykdykkerinnsats, men i denne hendelsen vil det i 

hovedsak være utvendig sikring og bekjempelse i form av utvendig slokking og utvendig 

innsats for å hindre spredning til andre bygninger. 

Mangelfull sikring av eldre bebyggelse kan også være en utfordring for brannvesenet. 

Et annet aspekt det er viktig å trekke fram, er hvis det skjer en parallell hendelse, vil denne 

hendelsen legge beslag på alt av utstyr og mannskaper. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Statistikk viser at Salten Brann IKS rykket ut til 96 hendelser som er relatert til «brann i 

bygning» i 2017 og 2018, men det er ikke kartlagt om disse hendelsene hadde potensial til å 

utvikle seg til en områdebrann. Legger vi den nasjonale statistikken til grunn kan vi i grove 

trekk anta at en områdebrann i Norge kan inntreffe hvert 15. år. I ansvarsområdet til Salten 

Brann IKS er det eldre tette trehusbebyggelser som har potensialet til å utvikle seg til en 

områdebrann under gitte forhold. Sannsynligheten vurderes som middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Samfunnsverdiene liv og helse (akutte og kroniske røykskader) og materielle verdier blir 

hovedsakelig rammet av denne hendelsen. Hvor alvorlige konsekvensene blir avgjøres av 

flere faktorer. Det kan blant annet være; hvor hurtig brannen sprer seg, tilstand på beboerne, 

typografi, vindretning, værforhold, luftfuktighet, tørre materialer, byggeskikk og manglende 

beredskapsplaner. Når det er kraftig vind øker det muligheten for brannspredning via 

«flyvebranner». Langvarig og ressurskrevende håndtering fra brannvesenet vil redusere 

beredskap og kapasitet i andre deler av regionen. Konsekvensene vurderes til middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Riksantikvaren og DSB (2005) har utarbeidet en rapport der de har kartlagt antall 

verneverdige tette trehusbebyggelse med fare for områdebrann. Det er derimot ikke kartlagt 

hvilke områder med tett trehusbebyggelse som ikke er verneverdige, men der det er fare for 

områdebrann.  Ut i fra erfaringer fra brann- og redningsvesen er det mye som tyder på at det i 

enkelte tilfeller er tilfeldigheter som har gjort at ikke en boligbrann i tett trehusbebyggelse har 
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utviklet seg til en områdebrann. Dette kan blant annet være gunstige vind- og værforhold 

under hendelseshåndteringen. 

Det er gjort lite nasjonal forskning på feltet områdebrann, men det gjort forskning på 

områdebrann blant annet i Australia, New Zealand, USA, Japan og Sverige. Salten Brann IKS 

bør vurdere om dette er relevant kunnskap for norske forhold. 

Ut i fra kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten som middels. 

 

Mulige tiltak (eksisterende og nye tiltak): 

 Beredskapsplaner og prosedyrer 

 Øvelser: Strategisk- og operativ nivå. Table-top 

 Beboerinvolvering: Bevisstgjøre huseier og bruker om risikobildet. 

 Kombinere forebyggende og skadebegrensende tiltak 

 Klargjøre brannvesenets forventninger til bygningseiere om tilrettelegging for innsats. 

 Samarbeid med plan- og bygningsmyndigheter. 

 Gjennomføre tilsyn for å sikre at brannsikringsbarrierer er etablert, 

konsekvensreduserende barrierer fungerer og at eier og bruker driver systematisk 

sikkerhetsarbeid i større bygninger. 

 Sikre tilstrekkelig vannforsyning til brannslukking 

 Brannsikringsplaner for områder med stor spredningsfare 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

x    

 

0,1-1% per 
år (1 gang i 
løpet av 
101-1000 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

 

   

x 

 

 

 1-2% per år 
(1 gang i 
løpet av 51-
100 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall  x    1 omkom 

Skader og 

sykdom 

  x   7 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

 x     

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Dette er overførbart til liknede hendelser i Salten 
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7. Kjemikalie- og eksplosive hendelser 

En rekke kjemikalier og eksplosiver med potensielt skadelig effekt inngår i 

produksjonsprosessene i industrien og i andre deler av næringslivet. Stoffene kan være giftige 

og brann- og eksplosjonsfarlige og utgjøre en fare for liv og helse, miljøet og materielle 

verdier. Hendelser kan utløses ved bruk, produksjon, lagring eller transport og vil ha 

sammenheng med svikt i sikkerhetssystemene. Tilsiktede handlinger som terror eller sabotasje 

kan heller ikke utelukkes. Hendelser som involverer kjemikalier eller eksplosiver kan utvikle 

seg uforutsigbart. De kjennetegnes derfor ofte av stor usikkerhet. 

Både klimaendringer og den generelle samfunnsutviklingen øker sannsynligheten for 

storulykker og terrorhendelser. Det er viktig at brann- og redningstjenesten er dimensjonert og 

har riktig utstyr og riktig kompetanse for å håndtere slike hendelser. Nærmere 10 000 

virksomheter i Norge håndterer farlige stoffer og cirka 340 av virksomhetene er omfattet av 

storulykkeforskriften. Virksomheter som håndterer farlige stoffer er spredt over hele landet 

(DSB, 2018). 

 

Virksomheter som håndterer eller transporterer farlige stoffer er underlagt strenge krav til 

sikkerhet gjennom ulike regelverk (veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter, 

DSB, 2016). Virksomheter som faller inn under bestemte næringskoder og som sysselsetter 

mer enn 40 personer er pålagt å ha industrivern. Industrivernet er industriens egen beredskap 

som på kort varsel skal kunne håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og 

farlige kjemikalier før nødetatene kommer, samt virksomheten er pliktig å ha en 

risikovurdering og en beredskapsplan. 

 

Produksjon, oppbevaring, transport og bruk av farlige stoffer innebærer en latent fare for liv 

og helse, miljø og materielle verdier. I storulykkeforskriften pekes det på at virksomhetene 

gjennom systematisk arbeid plikter å treffe alle nødvendige tiltak for å forebygge ulykker og 

begrense konsekvensene av hendelser som likevel måtte inntreffe.  
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Ulykker med giftige gasser nær eller i tett befolkede områder kan få store konsekvenser for liv 

og helse for befolkningen rundt ulykkesstedet. Ammoniakk og klor er de gassene som utgjør 

størst fare i Norge. Konsekvensene av en ulykke med farlig stoffer avhenger av en rekke 

faktorer som for eksempel type farlig stoff, mengde, temperatur, vindretning, lokalisering og 

ulykkestidspunkt. I tillegg til beredskapskompetanse og kapasitet, effektiv varsling og 

informasjonsformidling av befolkningen.  

 

Generelt medfører økt bruk av brannfarlig gass i samfunnet at sannsynligheten for ulykker 

øker. Det er også eksempler på lokalisering av store nye anlegg med brannfarlig gass nær 

eksisterende bebyggelse. Områder hvor det er etablert flere virksomheter som håndterer 

farlige stoffer, og hvor det også kan være stor aktivitet knyttet til transport av farlig gods på 

land og sjø representerer en særlig utfordring. En hendelse ved en virksomhet kan forplante 

seg til øvrige virksomheter og utløse en større ulykke med svært alvorlige konsekvenser for 

befolkningen rundt området. Områdets samlede risiko vil slik sett være større enn summen av 

de enkelte virksomhetenes interne risiko. 

 

Når det gjelder begrepet farlige stoffer er det et vidt begrep. Det omhandler kjemikalier, 

stoffer, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander som har egenskapene at de 

representerer en fare for liv og helse, miljø og materielle verdier ved akutte uhell (DSB, 

2014).  

 

CBRNE er en samlebetegnelse for en rekke farlige stoffer som har høy farepotensial. CBRNE 

er forkortelsen på: kjemiske stoffer (C), biologisk agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært 

materiale (N) og eksplosiver (E). CBRNE hendelser er hendelser hvor et eller flere av de 

beskrevne stoffene er involvert. Dette kan være angrep med kjernevåpen, kjemiske og 

biologiske våpen, atomulykker, pandemier, ulykker i industrianlegg og uhell ved transport av 

farlig gods. Eksempler på uønskede hendelser som involverer brann- og redningsvesen i 

CBRNE er brannen i Gudvangatunnelen i 2013, Lillestrømulykken (2000) og ulykken i 

Tysfjord (2018). 

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2019: I mars brant det i feiebil som spredte seg til et lager med gass. 

 2007: I mai eksploderte en tank med svovelholdig bensinprodukt ved anlegget til 

bedriften Vest Tank i Sløvåg i gulen kommune i Ytre sogn. 
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 2000: I april var et tog med to tankvogner lastet med propan kjørte inn i et 

stillestående tog på stasjonsområdet på Lillestrøm. Det oppsto en propanlekkasje som 

tok fyr. Fare for en kraftig gasseksplosjon var overhengende. 

 

KJEMIKALIE- OG EKSPLOSJONSFARLIGE STOFFER I SALTENREGIONEN 

I Salten oppbevarer og benytter et stort antall virksomheter farlige stoffer. Dette er primært 

innen industri, næringsliv, transportsektor og landbruk. Farlige stoffer er kjemikalier, stoffer, 

stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander som har slike egenskaper at de 

representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell (DSB, 

2014).  

 

Hendelser som er relatert til farlige stoffer kan enten oppstå på stasjonære virksomheter som 

håndterer farlige stoffer eller ved transport av farlig gods. I Salten er det 10 virksomheter som 

håndterer så store mengder farlige stoffer at de omfattes av storulykkeforskriften.  Det er to 

typer virksomheter som faller inn under denne forskriften og det er 1) virksomheter som 

oppbevarer de største mengdene farlige stoffer (§9) og 2) virksomheter som er meldepliktige 

(§6). Virksomhetene som er berørt av denne forskriften har strenge krav til sikkerhet og må 

forholde seg til brann og eksplosjonsloven, forskrift om farlige stoffer og forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Dette er virksomheter som kan føre til ukontrollerte 

hendelse av større omfang, det vil si brann, eksplosjon eller utslipp. 

 

I Saltdal kommune oppbevares det gasser og kjemikalier som kan utgjøre en risiko. Blant annet 

oksygen som brukes i medisinsk øyemed og i bruk i industrien. Dette kan utgjøre en risiko for 

brann og eksplosjonsfare. I tillegg oppbevares det sprengstoff på et lager som kommer inn under 

storulykkeforskriften som Maxam Norge AS på Setså. 

 

I Fauske oppbevarer og benytter et stort antall virksomheter innen industri, næringsliv, 

transportsektor og landbruk farlige stoffer. Dette gjelder kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, 

produkter, artikler og gjenstander som har slike egenskaper at de representerer en fare for 

mennesker, materielle verdier og miljøet. Hendelser relatert til farlige stoffer kan enten oppstå 

på de stasjonære anleggene eller ved transport, og de fleste ulykker relatert til farlige stoffer 
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skjer i forbindelse med transport på vei. Siden Fauske er et knutepunkt langs E6, transporteres 

det daglig store mengder farlige stoffer.  

 

Hamarøy har to store næringsområder fordelt på tettstedene Skutvik og Innhavet. På innhavet 

ligger Nordlaks Smolt AS som er et av verdens største smoltanlegg. Det finnes ikke tyngre 

industri eller direkte forurensende næringsvirksomhet i Hamarøy kommune. Drag i Tysfjord, 

som blir en del av Hamarøy kommune fra 1. januar 2020, har storulykkebedriften The Quartz 

Corp (TQC). 

 

Glomfjord industripark som ligger i Meløy kommune er det største industriområdet i Salten 

regionen, og bidrar til at Nordland er Norges nest største industrifylke. Industriparken har 

cirka 20 virksomheter, der Yara er den største virksomheten med omtrent 180 ansatte i 

gjødselproduksjonen. Yara omfatter storulykkeforskriften. 

 

I en rekke industrianlegg, virksomheter og i landbrukssektoren i Salten benyttes en rekke 

kjemikalier, eksplosiver og radioaktive farlige stoffer. Flere av disse stoffene er giftige eller 

brann- og eksplosjonsfarlige, og uønskede hendelser relatert til disse stoffene kan få store 

konsekvenser for liv og helse, miljø og materielle verdier.  

 

Lokale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2018: The Quartz Corp (TQC). 

 2006: Domstein på Burøya, Bodø 

 2002: Nord-Norges salgslag på Alstad, Bodø 

 2001: Gigante på Burøya, Bodø  

 

 

  



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS  

 

 

 

 

106 

 

7.1 Scenario 12: Brann i tankanlegg 

En rekke kjemikalier og eksplosiver med potensielt skadelig effekt inngår i 

produksjonsprosessene i industrien og i andre deler av næringslivet. Stoffene kan være giftige 

og brann- og eksplosjonsfarlige. Hendelsene kan utløses ved bruk, i produksjonsprosessen og 

lagring, og ulykken vil ha en sammenheng med svikt i sikkerhetssystemene. I dette scenarioet 

analyserer vi en hendelse med brann i et tankanlegg på Burøya. 

 

Skjematisk framstilling av risikoanalysen: 

Hendelsesforløp 

Det oppstår brann i et fryselager i tilknytning til en ammoniakktank på Burøya i Bodø havn. 

Brannen medfører at det oppstår lekkasje fra tanken, og ammoniakk i gassform strømmer ut. En 

periode er det også fare for at ammoniakktanken kan eksplodere som følge av trykkøkning på 

grunn av brannen. Til å begynne med er gassutviklingen stor, men den avtar etter hvert på grunn av 

nedkjøling som følge av trykkfall i tanken. Vinden blåser fra nordlig retning i moderat styrke, og 

tar med seg gass mot sentrumsområdet der det bor flere tusen innbyggere. Fra tankanlegget til 

sentrum er det på det korteste om lag 600 m. Det går ut varsel til befolkningen om at de må holde 

seg innendørs og lukke dører og vinduer.  

Tidspunkt Omfang Lignende hendelser 

Sent på kvelden en hverdag i 

januar. De første to timene 

spres store mengder gass før 

utslippene og spredningen 

avtar. 

Flere tonn ammoniakk lekker 

ut. Et tusentalls mennesker 

befinner seg i området som 

eksponeres for gassen.  

En langvarig hendelse. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Virksomhetens risikostyringssystem skal forhindre at ulykker som beskrevet skal inntreffe. 

Anlegg av denne typen har barrierer, rutiner og tilsyn som bidrar til høy sikkerhet. Tidligere 

ulykker i samme område og andre steder viser derimot at uhell og ulykker kan forekomme. 
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Når Salten Brann skal håndtere en slik hendelse er det viktig at de har riktig ressurser som 

utstyr, kunnskap, kompetanse, både operativt og strategisk, samt tilstrekkelig med personell 

for å håndtere situasjonen. 

I en slik situasjon er det viktig at det eksisterer interne og eksterne beredskapsplaner. 

En annen utfordring er hvis det skjer en samtidighetskonflikt i samme området. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Sannsynligheten for utslipp av en slik størrelse at det truer tett befolkede områder er svært lav. 

De tre hendelsene i Bodø siden 2001 tilsier imidlertid at sannsynligheten er tilstede og må 

hensyntas. At det har vært tre hendelser på de siste 18 årene, der særlig den første hadde et 

stort skadepotensiale underbygger denne vurderingen. Sannsynligheten er middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Det er samfunnsverdiene liv og helse og miljø som vil bli rammet. 

De samfunnsmessige konsekvensene er på kort sikt relativt store. Potensialet for at mange 

mennesker kan bli påvirket av hendelsen er stort. Et vesentlig moment er det at byens sykehus 

befinner seg i et område som risikerer eksponering, om lag 1 km fra skadestedet. Eksponering 

for ammoniakkgass kan være skadelig for luftveiene, og for personell nær skadestedet som 

risikerer eksponering for store konsentrasjoner kan den være livstruende. Ammoniakkgassen 

vil imidlertid fort tynnes ut til en så lav konsentrasjon at den ikke medfører helsefare. 

Konsekvensene vurderes som små. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Utslipp av denne typen er en forholdsvis kjent fare, det er omfattende sikkerhetskrav til 

oppbevaring, og det føres tilsyn med virksomheter som lagrer mengder av den størrelsesorden 

som er beskrevet, men slike hendelser har skjedd tidligere i Norge. Usikkerheten er derfor 

vurdert til å være middels.  

 

Mulige tiltak: 

Ved siden av de tiltakene som er direkte regulert gjennom lov og forskrift er planverk for 

evakuering et sentralt tiltak. Det er også viktig med gode og effektive varslingsrutiner. 

Målrettet opptrening av innsatsmannskaper og øving av lignende scenarier vil også være gode 

konsekvensreduserende tiltak. Det er også viktig å ha gode beredskapsplaner og øvelser. 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS  

 

 

 

 

108 

 

Skjematiskfremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

X   

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten 

   x  2-10% per år 

(1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall  x    1 omkom 

Skader og 

sykdom 

 x    3 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x     

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

x     

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Hendelsen er overførbar til liknede typer hendelser 

 

 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS 

109 

 

8. Transporthendelser 

I dette kapittelet presenteres data innen transportsektoren vei, jernbane, skipstrafikk og 

luftfart. 

 

Sikkerhetsnivået innen jernbanetransport, sjøtransport og flytransport er i utgangspunktet 

veldig høyt i Norge, og antall alvorlige uønskede hendelser innen disse sektorene er lavt. 

Veitrafikkulykker er den største utfordringen innen transportsikkerhet med hensyn til antall 

drepte og hardt skadde. I flere år har Norge vært blant de mest trafikksikre landene i verden 

med færrest drepte per innbygger. Nullvisjonen-en visjon om at det ikke skal forekomme 

ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren (Statens vegvesen, 2019). 

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for transportområdene luftfart, 

sjøfart, vegtrafikk og jernbane. 

 

Store ulykker i forhold til større transportulykker og utslipp av farlige stoffer, preger også 

risikobildet i Saltenregionen. Saltenregionen har en relativt lang kystlinje med høy aktivitet, 

og det forventes at aktiviteten vil økes langs kysten. I tillegg er det høy aktivitet i 

Saltenregionen med skipsfart, tog og landtransport av farlig gods som samlet sett utgjør en 

betydelig risiko for akutt forurensning. Større transportulykker representerer en trussel mot 

natur og miljøverdier, og liv og helse. 

 

VEITRAFIKKULYKKER 

Ulykkene i de forskjellige transportformene har ulik profil. Veitrafikken står for rundt 90 

prosent av alle dødsulykkene. I ni av ti veitrafikkulykker omkom det en person. De andre 

transportformene har vesentlig færre ulykker, men med langt flere omkomne per ulykke.  

 

Storulykke i transportsektoren defineres som hendelser med mer enn fem omkomne. I 

perioden 1985-2014 var det 37 storulykker innen transport i Norge med til sammen 659 

omkomne. Tendensen er at det blir færre storulykker, men med flere omkomne per ulykke 

(DSB, 2018). I tiårsperioden 2007-2016 omkom i gjennomsnitt 181 personer i veitrafikken 

per år. I 2017 var dødstallet nede i 109. Det er 26 færre drepte enn i 2016 og det laveste tallet 

siden 1939. Den store forskjellen er imidlertid at det i 1939 var registrert om lag 100 000 biler 

i landet, mot om lag 3,3 millioner i 2017. Antall drepte har vært synkende helt siden toppåret 
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1970, hvor 560 personer mistet livet i veitrafikken. Ulykker i tunneler skjer sjeldnere, men har 

ofte større konsekvenser enn de som skjer utenfor tunneler. De fleste ulykkene i tunnelene 

skjer i åpningene, mens de alvorligste ulykkene og brannene skjer midt i tunnelen. Det blir 

stadig flere og lengre veitunneler i Norge. Brann i tunnel er et krevende område, der det er 

viktig med forebyggende innsats og kompetanse for å håndtere hendelsen. Det er viktig at 

brann- og redningsvesen har god kompetanse om de utfordringer brann og ulykker i tunneler 

gir. Brann i tunnel er en alvorlig hendelse som har store katastrofepotensial. Bildet kan variere 

fra tunnel til tunnel, men ut fra et helhetsbilde er brann i tunnel en krevende håndtering for 

brann- og redningsvesen. 

 

For trafikksikkerhet var målet i NTP (2014-2023) å halvere antall drepte og hardt skadde i 

veitrafikken i løpet av planperioden. Det innebærer en reduksjon i henholdsvis antall drepte 

og hardt skadde fra om lag 1000 til 500 årlig. I 2017 ble det registrert 109 drepte og 665 hardt 

skadde i veitrafikken. 

 

For NTP (2018-2029) har regjeringen tallfestet et etappemål om en halvering av drepte og 

skadde i denne perioden: «Innen 2030 skal antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken 

reduseres til maksimalt 350, mens det høye sikkerhetsnivået innen øvrige transportformer skal 

opprettholdes og styrkes» (DSB, 2018). 

 

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke i Norge er blant de minste i 

verden. Allikevel skjer det årlig flere dødsulykker på norske veier. Møteulykkene utgjør den 

største ulykkestypen i perioden 2005-2016. 36 prosent av dødsulykkene er møteulykker, og 

39 prosent av de involverte omkommer. I 2016 var 36 prosent av dødsulykker møteulykker og 

35 prosent var utforkjøringer.  Tunge kjøretøy (busser og lastebiler/vogntog) var innblandet i 

27 prosent (35 dødsulykker) av dødsulykkene og av de 35 dødsulykkene var busser involvert i 

3 ulykker (DSB, 2018). Det er verdt å legge merke til at vi har hatt flere større bussulykker i 

Norge de siste 20-årene. 

 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS 

111 

 

1 2007 trådte tunnelsikkerhetsforskriften-basert på et EU-direktiv i kraft for tunneler på 

riksveier. På riksveinettet omfattes 255 tunneler av forskriften. Fra 2015 gjaldt forskriften 

også fylkesveier. Formålet med forskriften er «å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for 

trafikanter i tunneler ved krav til å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, 

miljøet og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle av ulykker». Kravene skal være 

oppfylt for alle tunneler i løpet av 2019 (DSB, 2018). 

 

De fleste ulykker når det gjelder transport av farlig gods skjer på vei, og størstedelen av 

transporten av farlig gods foregår på vei (DSB, 2018). Hovedtyngden av transport av farlig 

gods på norske veier består av de tre stoffgruppene brannfarlig væske (80%), gasser 

(komprimerte, flytende eller oppløst under trykk, 8 prosent) og etsende stoffer (cirka 6 

prosent). I 2013 ble det beregnet at det daglig i gjennomsnitt ble transportert ca. 25 000 tonn 

farlig gods på vei og jernbane i Norge. 

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2017: 5. mai brant det i et utenlandsk vogntog i Oslofjordtunnelen. 

 2017: 17. april tok en feiebil med flere hundre liter diesel og hydraulikkolje fyr inne i 

Fjærlandstunnelen (Sogn og Fjordane). 13 personer ble sendt til sykehus med 

røykskader. 

 2015: 11. august begynte det å brenne i en svensk turistbuss i Gudvangatunnelen 

(Sogn og Fjordane). 32 passasjerer i bussen ble evakuert og fire personer ble behandlet 

for røykskader. 

 2015: 15. juli oppsto det lekkasje i en tankbilhenger som løsnet fra bilen og kjørte inn i 

tunnelveggen i Skatestraumtunnelen (Sogn og Fjordane). 16 500 liter bensin rant ut i 

tunnelen og tok fyr. Tunnelen var stengt i fem måneder og kostet 60 millioner kroner å 

reparere skadene.  

 2013: 5. august begynte det å brenne i et vogntog i Gudvangatunnelen (Sogn og 

Fjordane). 67 personer ble evakuert, 28 personer ble påført akutte røykskader og fem 

ble alvorlig skadet. 

 2011: 23. juni begynte det å brenne i et polskregistrert vogntog i Oslofjordtunnelen 

 

 2013: Bussulykke Fardal, Sogndal. 2 omkom o 2 alvorlig skadd. 

 2013: Bussulykke i Oslo. 3 omkom. 

 2007: Bussulykke Verdal kommune. 3 omkom. 
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VEITRANSPORTNETTET OG VEITUNNELER I SALTENREGIONEN 

De viktigste transportårene i Saltenregionen er E6 som går gjennom kommunene Saltdal, 

Fauske, Sørfold og Hamarøy, Rv80 (Fauske-Bodø) og Fylkesvei 17 (Kystriksveien) som går 

gjennom Bodø og Meløy.  

 

I Salten er det totalt 47 tunneler med en samlet lengde på 64 kilometer. Enkelte tunneler har 

gammel standarden som ikke oppfyller kravene i tunnelforskriften. Statens vegvesen har 

oppgradert og er i ferd med å oppgradere tunnelene i regionen for at de skal tilfredsstille nye 

EØS-krav som har til formål å bedre trafikksikkerheten. Dette arbeidet forventes å være 

sluttført innen 2022 (Statens vegvesen, 2018).  

 

E6 er den lengste veistrekningen i Salten med en totallengde på 245 kilometer og 23,4 

kilometer vei er i tunneler.  Det er totalt 23 tunneler på E6; 16 i Sørfold, 2 i Hamarøy, 1 i 

Fauske og 4 i Rognan kommune. Totalt er det 20 kilometer vei som er i tunnelene i Sørfold og 

Hamarøy, og lengden på tunnelene varier fra 39 meter til 4457 meter. Det er viktig å påpeke 

at mange av disse tunnelene ikke oppfyller dagens krav i tunnelsikkerhetsforskriften. 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på denne strekningen er estimert til 1500 kjøretøy i 2019 (Statens 

vegvesen, 2016). FV17 i Meløy har tre tunneler som det er relativ høy døgntrafikk i. Den 

lengste tunnelen er Svartistunnelen som er på 7,6 kilometer. Alle veitunnelene i (unntatt 

Bodøtunnelen som åpner i 2019) har ett-løp, noe som øker risikoen for møteulykker. 

 

Gods- og passasjertrafikk foregår primært på E6, Rv80 og Fv17, men hovedtyngden av 

trafikken foregår på E6. Dette gjelder både tyngre og lette kjøretøy. I følge rapporten 

«Nærings- og godsanalyse-Nordland» (2018) som er utarbeidet av Nordland Fylkeskommune 

estimeres det en betraktelig økning av tungtransport på E6 framover.  

 

Transport av farlig gods på vei har fått økt oppmerksomhet blant annet fra DSB de siste årene. 

Bakgrunnen for det er at de fleste transportulykkene av farlig gods skjer på vei (DSB, 2018). I 

Salten fraktes det daglig farlig gods og stoff på E6, men det finnes ingen data på hvor mye 
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farlig gods og stoff det transporteres langs E6. Hendelser innen transport av farlig stoff kan 

medføre svært store konsekvenser for liv og helse, miljø og materielle verdier.  

 

Trafikkbildet øker i sommerhalvåret på veistrekningene E6, RV80 og Fylkesvei 17. Den 

veistrekningen der trafikkhyppigheten øker mest er E6. En årsak til økningen er antall 

turistbusser, bobiler og øvrige personbiler som skal for eksempel til Lofoten og Vesterålen og 

Nordkapp. FV17 får også økt trafikkhyppighet i sommerhalvåret. En grunn til økningen kan 

være at turister ønsker å kjøre langs kysten til Helgeland og Trøndelag. 

 

Trafikken av turistbusser er økende i sommerhalvåret langs E6, men det er også høy aktivitet 

av regionale og lokale busser som ferdes langs E6. NorWay ekspressen går to ganger daglig 

fra Bodø til Narvik, Nordlandsbuss har flere daglige ruter i Salten, samt at det er flere 

kommuner som har skolebuss. Det foregår også en del bussaktiviteter langs FV17 og RV80.   

 

De fleste transportulykker i Salten er relatert til veitrafikken, og statistikk fra Statens 

vegvesen (2019) viser at det er på E6-aksen fra Saltdal til Hamarøy at de fleste ulykker og 

dødsulykker skjer i Saltenregionen. I perioden 2015 til 2017 omkom 1 person, 2 alvorlige 

skadet og 15 lettere skadet på strekningen Fauske-Bognes. På strekningen Saltfjellet-Fauske 

omkom 3 personer, 2 alvorlig skadd og 9 lettere skadd i samme tidsperiode. Årsdøgntrafikken 

på denne strekningen er 2200 i 2017 (Statens vegvesen, 2017).  I perioden 2006-2018 har det 

vært 717 ulykker med 30 omkomne og 1188 skadde i regionen.  

   

Det må også nevnes at flere veistrekninger i regionen har stor skredfare med forholdsvis høy 

skredfaktor. Skredfaren er knyttet til sørpe, stein, flom, snø og is (ROS Salten 2017).  

Skredfaren er størst på fylkesvegene og spesielt utsatt er Fv17 ved Setvikdalen, FV571 ved 

Flågan, FV495 i Beiardalen og FV17 ved Tårnvik. I tillegg er riksvegene E6 ved Setshøgda i 

Saltdal og Rv80 ved ytre Kistrand i Fauske skredutsatt.  

 

I de senere år har det vært mange branner i veitunneler. DSB (2018) slår fast at vi med dagens 

risikobilde må regne det som nesten sikkert at det vil skje en alvorlig tunnelbrann i Norge i 

løpet av de neste tiår. Norge har svært mange veitunneler, og få av dem er bygd med dagens 

krav til sikkerhet. Bygger vi videre på dette resonnementet og ser dette i et lokalt perspektiv, 

er det sannsynlig at dette kan forekomme i Saltenregionen, når det er 47 veitunneler med 
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forholdsvis hyppig biltrafikk med både personbiler, tungtrafikk og busstrafikk. Det er naturlig 

at vi trekker fram E6 med 23 tunneler som går fra Saltdal til Hamarøy som et risikoområde. 

 

Videre representerer tunneler en viss risiko for trafikkulykker i forhold til transport av farlig 

gods.. I hovedsak er det på E6 det transporteres farlig gods som blant annet eksplosive stoffer, 

gasser og brannfarlige væsker. Data viser at det har vært en del ulykker i tunnelene på denne 

strekningen de siste årene, noe som innebærer at særlig de tunnelene som er på E6 utgjør en 

risiko. 

Lokale hendelser tunnel: 

 2019: 7. februar. Møteulykke mellom personbil og vogntog i Saksenviktunnelen, 2 

omkom. 

Lokale hendelser bussulykke: 

 2017: Hamsund, Hamarøy 

 2015: Skillvatnet, Tysfjord 

 2011: Haukås, Hamarøy 

 2010: Turistbuss E6, Saltdal 

 2005: Turbuss E6, Saltfjellet 

 

JERNBANEULYKKER 

Sikkerhetsnivået på jernbanen i Norge er blant de beste i Europa. Historiske data viser at 

antallet hendelser ligger på et jevnt lavt nivå. De siste ti årene har det i gjennomsnitt vært fire 

til fem ulykker i året knyttet til jernbane. De fleste ulykkene skjer i forbindelse med at 

personer eller kjøretøy krysser jernbanesporet. Andre årsaker til hendelsene har i stor grad 

vært tekniske eller menneskelig svikt, men også naturhendelser. Det har ikke omkommet 

togreisende på norske tog i løpet av den siste 10-årsperioden (DSB, 2018) 

 

Det har vært to store jernbaneulykker i Norge de siste 50 årene: 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 4. januar 2000 kolliderte to tog ved Åsta stasjon på Rørosbanen. Like etter kollisjonen 

brøt det ut brann i togsettet og 19 mennesker mistet livet. 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS 

115 

 

 22. februar 1975 kolliderte nordgående persontog fra Oslo og sørgående persontog fra 

Trondheim, nord for Tretten stasjon på Dovrebanen. 27 personer omkom og 25 

personer ble skadd. 

 24. mars 2010 rullet et ukontrollert togsett fra Alnabru til Sjursøya (Oslo). Tre 

mennesker ble drept og fire skadd. 

 

JERNBANELINJEN I SALTENREGIONEN 

Nordlandsbanen går gjennom kommunene Bodø, Fauske og Saltdal. Jernbanen er svært viktig 

for gods- og passasjertrafikken i regionen, og et viktig bindeledd og kommunikasjonsmåte for 

regionen. Passasjertrafikk foregår med to daglige avganger fra Bodø til Trondheim, og 

pendlertogene har tre avganger daglig. Det fraktes mye stykkgods på jernbanen til Fauske, for 

deretter å bli omlastet til godstrafikk langs E6. Det fraktes også farlig gods og stoffer langs 

jernbanen. Riktignok avtar denne transporten, siden mer av farlig stoff og gass fraktes langs 

landeveien og sjøveien. 

 

Jernbanestrekningen i Salten går flere steder langs sjø og ras- og skredutsatte områder (ROS 

Salten 2017), og jernbanen går gjennom flere områder der det er krevende å få inn 

redningsmannskaper og materiell. 

 

Nordlandsbanen har enkeltspor og moderat trafikk, og jernbanestrekningen i Salten har 

hverken fullstendig hastighetsovervåking (FATC) eller delvis hastighetsovervåking (DATC). 

Disse systemene er Bane NOR sine systemer for hastighetsovervåking og at tog ikke passerer 

stoppsignaler (Bane NOR, 2018). 

 

Jernbanestrekningen i Salten har seks lange tunneler som er over 1000 meter og to tunneler 

som er definert som særskilte objekter. Det er Hopstunnelen og Naurstadhøgda. Uønskede 

hendelser knyttet til jernbaneulykker er avsporing, ulike former for skred, møteulykker (tog 

mot tog), sammenstøt tog og objekt, passasjerer skadet på plattform og planovergang, 

personer skadet i og ved jernbanesporet og brann i tog. Brann i tog er av Bane NOR vurdert 

som verstefallsscenario. Bane NOR har selv vurdert sannsynlighet for brann om bord på tog 

som «svært lav» på grunn av lite brennbart materiell i tunneler og svært brannsikkert 

togmateriell. Riktignok oppfyller ikke de eldste togsettene som går på Nordlandsbanen dagens 

krav til brannsikkerhet.  
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Bane NOR vurderer at enhver alvorlig hendelse i tunneler vil være en betydelig utfordring 

med tanke på redning og bekjempelse, fordi tilgjengeligheten og adkomsten til ulykkesstedet 

er krevende og utfordrende med hensyn til å få inn redningsmannskaper og materiell (Bane 

NOR, 2018).   

 

Lokale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2002: togulykke utenfor Rognan. Avsporing agendatog. 20 personer skadd. 

 

SJØFARTSULYKKER 

Statistikk fra Sjøfartsdirektoratet viser at ulykker med alvorlig skade på fartøy har gått ned 

med 56 prosent siden 2004. Ulykker med alvorlig skade på fartøy omfatter ofte skade på 

personer, tap av menneskeliv eller akutt forurensning. Antall grunnstøtinger har gått opp 62 

prosent siden 2004, antall kontaktulykker er mer en doblet, mens antallet kollisjonsulykker 

har gått ned med 43 prosent.  

 

Det har vært store maritime skipsulykker de siste 30 årene som har krevd menneskeliv, eller 

gjort store skader. Eksempler på slike hendelser er Scandinavia Star, Hurtigruteskipet 

Nordlys, Grandeur of the seas og Le Boreal. 

I de siste årene har antall cruiseskip til Arktiske farvann har økt. En av årsakene til den 

markante økningen i cruisetrafikken, er at mange turister ønsker å dra til Arktisk for å oppleve 

dyrelivet, lyset og det mektige landskapet. Når det gjelder den økte veksten av 

cruiseskiptrafikken i Arktisk, kan det føre til at det blir en større risiko for ulykker. Dette 

innebærer blant annet at Norge må tenke nytt innen Arktisk beredskap, og rette sikkerhet- og 

beredskapsperspektivet til disse områdene. 

I perioden 2014-2016 ledet den Finske Grensevakten prosjektet Baltic Sea Mirg. De avdekte 

at det er stor forskjell på hvordan ulike land i Europa håndterer redningsinnsats til sjøs 

(RITS), og at internasjonal redningsinnsats mangler felles koordineringsmodeller og operative 

retningslinjer for hvordan ulike internasjonale aktører skal hjelpe hverandre i hendelser. 
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Rapporten viser at i perioden 2000-2015 var det 33 branner på passasjerskip, og 99 branner på 

skip som frakter både passasjer og last (Ropax skip). Alle skipene var i europeisk farvann og 

over 300GT. Av de 33 brannene som var på passasjerskip eller på cruiseskip, var 21 branner 

på åpent hav og 12 branner i havn. Det ble gitt ekstern branninnsats (RITS/MIRG) til 4 skip 

som var i brann på åpent hav og branninnsats til 5 skip som var i brann i havn. I perioden var 

det registrert 570 branner på ulike skip, og i 1/3 av brannene måtte mannskapet få ekstern 

hjelp til å slukke brannen. Passasjerskip stod for 25 prosent av alle branner/eksplosjoner i 

skipstrafikken. Hurtigruteskipet M/S Nordlys er et av skipene (Ropax) som er med i 

statistikken. Hendelsen skjedde utenfor havnen i Ålesund og dette gjorde at RITS kunne 

komme om bord på kort varsel og bidra med sin ekspertise. Denne hendelsen er et eksempel 

på hvordan nøkkelpersonell ble satt ut av spill, og ekstern hjelp var helt avgjørende for å 

slokke brannen, slik at hendelsen ikke eskalerte. 

I de siste 15 årene har cruisetrafikken fordoblet seg i Arktiske farvann og vi må være 

forberedt på at cruiseskiptrafikken vil øke enda mer i årene som kommer. Størrelsen på 

skipene og antall passasjerer som kommer til Arktisk farvann er nå mye høyere enn tidligere, 

og dette øker også risikoen for at ulykker skal inntreffe.  

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2011: 15. september brant det på Hurtigruta «MS Nordllys». 2 omkom og 16 skadde. 

 2004: 19. juni forliste bulkskipet MS Rocknes i Vatlestraumen utenfor Bergen. 18 

personer omkom. 

 1999: 26. november gikk hurtigbåten MS Sleipner på skjæret Store Bloksen på vei fra 

Haugesund til Bergen. 16 personer omkom. 

 1990: 7. april oppsto det brann i på bilfergen Scandinavian Star i Skagerak. Det er den 

aller største skipskatastrofen i nyere norsk historie der 159 personer omkom. 

 

SJØFARTSTRAFIKKEN I SALTENREGIONEN 

Skipstrafikken i Saltenregionen består primært av lasteskip til og fra ulike næringsvirksomhe te r 

i Saltenregionen, fiskefartøy og ulike passasjerskip som Cruiseskip, Hurtigruten og lokale 

hurtigbåter. Det forventes en økning i skipstrafikken langs kysten i Salten de neste tiårene 

(Bodø Havn, 2018). 

 

Salten har 200 kilometer lang kystlinje, med betydelig skipstrafikk som i stor grad domineres 

av fiskefartøy, passasjerskip, stykkgodsskip og ferger. Frem mot 2040 er det forventet en 
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økning i utseilt distanse på 45 prosent for Nordland og den største økningen er tilknyttet 

fartøystypene gasstankere, containerskip, kjemikalietankere, råoljetankere og produkt-tankere. 

 

Bodø Havn har en viktig funksjon som nødhavn og er en av ti nasjonalhavner i Norge, 

Havnen er et viktig transportknutepunkt for trafikk av gods- og passasjertrafikk til sjøs, og 

daglig er det mange passasjerer som reiser til og fra Bodø med ferge, hurtigbåt og hurtigruten. 

Det er også hurtigbåtanløp i Gildeskål, Steigen, Hamarøy og Meløy. Noen steder er det 

daglige anløp, mens andre steder er det to- tre ganger i uka. Hurtigruta anløper Ørnes og Bodø 

to ganger i døgnet. 

 

I Salten er det 14 ISPS terminaler (International Ship and Port Facility Security. Dette er det 

internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg mot tilsiktede uønskede 

handlinger. Regelverket ble vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i 2002). (Kystverket). 

Det er 8 terminaler i Bodø kommune, 2 i Sørfold kommune, 1 i Gildeskål kommune og 3 i 

Meløy kommune (Salten ROS 2017).  

 

Bodø Havn KF er ett av de viktigste havneanleggene i Nord-Norge, med innskipning av store 

mengder drivstoff til hele Saltenregionen, eksempelvis flydrivstoff til Bodø lufthavn. Havnen 

er landsdelens viktigste knutepunkt for trafikk av gods- og passasjertrafikk til sjøs, og det 

omlastes av gods og passasjerer mellom bil, båt og tog. Årlig fraktes det over 1 million tonn 

gods, over 345 000 passasjerer og ca. 7800 skipsanløp over Bodø havn. Havnen har en viktig 

funksjon som nødhavn og er også base for Bodøs marine og maritime virksomheter.  

Frem mot 2040 er det forventet en økning i utseilt distanse på 45% for Nordland og den 

største økningen er tilknyttet fartøystypene gasstankere, containerskip, kjemikalietankere, 

råoljetankere og produkt-tankere. Bodø Havn har definert grunnstøting som den største 

risikoen for skipsulykker (Bodø Havn, 2018). 

 

Det forventes at cruisetrafikken i Bodø vil øke betraktelig i de neste årene. I 2018 var det 18 

cruiseskipsanløp. Antall anløp som forventes er 20 i 2019 og 33 i 2020. Målsettingen er at 

innen 2024 skal det årlig være 40 cruiseskipsanløp (Bodø Havn, 2018).  Det er forventet at 
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cruiseskipene kan ha opptil 1500 personer om bord. Et annet aspekt som vi kan trekke fram er 

at det forventes at opptil 4 cruiseskip kan ligge til kai samtidig i Bodø.  

Det er forventet at flere cruiseskip anløper Bodø havn på vinteren, for å oppleve ulike 

vinterfenomener og vinteraktiviteter. Det at det blir flere og større skip langs kysten og flere 

anløp til Bodø innebærer økt risiko for at ulike typer hendelser kan skje.  I Meløy registrerer 

man en økning i cruisetrafikken på sommeren. Det er særlig cruisetrafikken i Holandsfjorden, 

innseiling til Svartisen/Engenbreen som er økende, og trenden i cruisetrafikken i regionen er 

at det blir flere og flere «vintercruise». Hurtigruten seiler også inn i Holandsfjorden. 

 

Når det gjelder skipstrafikk til «industriområder» kan vi trekke fram Yara Glomfjord, Cargill 

Ewos Halsa, Elkem Sørfold, Nordlaks Smolt AS i Hamarøy og industriområdet i Saltdal. 

 

LUFTFARTSULYKKER: 

I 2017 var det 19 registrerte ulykker med norske fly eller helikoptre, hvorav fire var 

dødsulykker. Gjennomsnittlig antall ulykker per år i norsk luftfart i perioden 2009-2017 har 

vært 18, hvorav 2 per år har vært dødsulykker. 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2019: 17 februar styrtet et helikopter i Røldal (Hordaland). 2 personer omkom. 

 2016: 29. april styrtet et Airbus Super Puma helikopter ved Turøy (Hordaland). 15 

personer omkom.  

 2014: 14. januar styrter et legehelikopter fra Norsk Luftambulanse på Sollihøgda 

(Buskerud). To personer omkom. 

 2010: 27. januar styrter et helikopter i sjøen ved Horten. Fire personer omkom. 

 

 

LUFTFARTSTRAFIKK I SALTENREGIONEN: 

I Salten var det en helikopterulykke i 2018, og to personer omkom. Det er rimelig høy 

aktivitet I Salten med helikopter i forbindelse med transport, tilsyn og oppsyn. 

 

Bodø lufthavn er den eneste flyplassen i Salten og har dermed en sentral funksjon for 

regionen. Bodø lufthavn er Norges nest største luftfartsknutepunkt etter Gardermoen Oslo 

Lufthavn. I 2018 var det ca. 44 000 sivile flygninger og rundt 2 millioner passasjerer som 

reiste til eller fra Bodø Lufthavn.  I tillegg kommer militære aktiviteter.  
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Det er flere transatlantiske flygninger som flyr over Salten som vil ha Bodø Lufthavn (uke 2 

2019 landet et russisk fly). Samtlige av kommunene i regionen har luftrom med kommersiell, 

militær og privat flyvning. 

 
Lokale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2018: Helikopterstyrt, Saltfjellet. 2 omkom. 
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8.1 Scenario 13: Trafikkulykke med farlig gods 

 
De fleste transportulykker av farlig gods skjer på vei. Det transporteres daglig farlig gods og 

stoffer langs E6-aksen, og skjer det en hendelse kan det få store konsekvenser. I dette 

scenarioet har vi valgt å analysere en trafikkhendelse med bensin på Storjord. 

 

Hendelsesforløp 

En tankbil med henger lastet med totalt 26000 liter bensin kolliderer med en personbil på E6 på 

Storjord. Det er 3 passasjerer i personbilen som er hardt skadd og en omkom. Sjåføren i vogntoget 

er fastklemt og hardt skadd. Hengeren påføres omfattende skade med stor lekkasje, og mesteparten 

av bensinen renner ut og fyller opp grøfter og stikkrenner. Det danner seg raskt lange køer på begge 

sider av ulykkesstedet. Det er fare for at bensinen skal antennes, og at dette medfører at tanken på 

bilen eksploderer. Både veg og jernbane forbi ulykkesstedet stenges. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

På ettermiddagen en søndag i 
oktober. De første to timene 
spres store mengder gass før 
utslippene og spredningen 
avtar. 

4 personer er hardt skadd og 1 
omkom.. 

Det har rent ut mer enn 

10.000 liter bensin, og 
eksplosjonsfaren er 
overhengende 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

All ferdsel og opphold i nærheten av ulykkesstedet er forbundet med stor risiko, siden det er 

tett konsentrasjon av bensindamp og overhengende eksplosjonsfare. E6 blir stengt i mer enn 

ett døgn, og omkjøring blir etter hvert kunngjort via FV812 over Misvær. Jernbanen blir helt 

stengt i samme periode. Ved siden av den akutte faren for antenning og eksplosjon, medfører 

også ulykken en betydelig miljøtrussel. Bensinen er svært krevende å samle opp siden den har 

flytt ut over et stort område, ned mellom stein og vegetasjon, og i stikkrenner under veien. 

 

Salten Brann eller den enkelte kommune har ingen kontroll eller oversikt over hvilke typer 

eller hvor hyppig farlig gods blir fraktet på E6. Utenom Salten Brann er det ingen større 

lokale redningsressurser for å håndtere større hendelser av denne karakter.  

Utfordringen til Salten Brann er om de har tilstrekkelig med ressurser og kompetanse for å 

håndtere slike hendelser. Det gjelder både å ha kompetanse på operativt og strategisk nivå. 

For å håndtere en slik hendelse er Salten Brann avhengig av andre beredskapsaktører som for 

eksempel sivilforsvaret.  
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I slike omfattende hendelser er det viktig at det er utarbeidet interne og eksterne 

beredskapsplaner. 

Salten Brann er også sårbar hvis det skjer en parallell hendelse i det samme område. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Det er mye trafikk og tungtrafikk med ulik type last som går på E6 gjennom Saltdal, Fauske, 

Sørfold og Hamarøy. En stor del av denne lasten kan utgjøre en risiko for både forurensning 

og eksplosjonsfare. Sannsynligheten er vurdert til middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Samfunnsverdiene liv og helse og natur og miljø blir rammet av denne hendelsen.  

Ved antennelse og eksplosjon umiddelbart eller rett etter ulykken, vil faren for liv og helse 

være overhengende. Biler i nærheten vil bli rammet, og det vil ta tid før biler og mennesker er 

ute av det farlige området. Når personell er ute av området vil konsekvensene være vesentlig 

lavere, men fortsatt med en viss risiko for innsatspersonell på stedet. Det vil trolig oppstå 

miljømessige konsekvenser. Bensinen vil påvirke vegetasjonen, og renne ut i bekker og elver 

og påføre miljømessig skade. Konsekvensene vurderes som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

I de siste årene har det vært en del tilfeller med transportulykker på vei med farlig stoff. DSB 

har fokus på dette feltet og det er utarbeidet statistikk og rapporter over uønskede hendelser 

som har inntruffet i denne kategorien. I perioden 2017-2018 var det tre branner i vogntog i 

Salten (BRIS, 2019). 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt i dette tilfellet og usikkerheten vurderes som liten. 
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Skjematisk fremstilling av scenarioet: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke 
 

 

 

 

x   

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

   x  2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall  x    1 omkom 

Skader og 

sykdom 

 x    4 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x     

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  x     

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Hendelsen er overførbar til liknede typer hendelser. 

 

 

  



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS  

 

 

 

 

124 

 

8.2 Scenario 14: Brann i vogntog i tunnel 

E6 som går gjennom Saltdal, Fauske, Sørfold og Hamarøy er den viktigste transportåren i 

regionen og den lengste veistrekningen i Salten med en totallengde på 245 kilometer. 

Veistrekningen har 23 tunneler med en totallengde på 23 kilometer. 18 tunneler ligger i 

kommunene Sørfold og Hamarøy, og på strekningen ligger 20 kilometer vei i tunnel.  

I de senere årene har det i Norge vært mange branner i kjøretøy i tunneler, og i Saltenregionen 

har det også vært tilfeller. Mye av stykkgods og farlig stoff transporteres på E6, og analyser 

viser at tungtransporten vil øke på E6 framover. Brann i kjøretøy i tunnel er en alvorlig 

hendelse som har store katastrofepotensial. Utfordringene kan variere fra tunnel til tunnel, 

men ut ifra et helhetsbilde er brann i kjøretøy i en tunnel en krevende håndtering for brann- og 

redningsvesen. I dette scenarioet har vi valgt å analysere en trafikkulykke med et vogntog og 

turistbuss i Sørfold kommune. 

 

Hendelsesforløp 

Et vogntog med kontorrekvisita er på vei nordover langs E6 i Sørfold kommune. Da vogntoget har 

kommet 700 meter inn i Aspfjordtunnelen møter den en turistbuss. Tunnelen er smal og vogntoget 

og bussen «skraper» i hverandre når de passerer. Sjåføren av vogntoget mister kontrollen på 

kjøretøyet og kolliderer med fjellveggen. Vogntoget står tverrstilt over kjørebanen. Det begynner å 

brenne i vogntoget, samt at drivstoff begynner å renne ut fra dieseltanken. Turistbussen har 

punktert venstre bak- og forhjul. Bussen har stoppet 250 meter fra vogntoget. Det er også mange 

personbiler i tunnelen.  Den nødstilte som ringer 110-sentralen Bodø opplyser om at sjåføren i 

vogntoget er hardt skadd og er fastklemt. Det er sterk lukt av diesel og det begynner å komme svart 

røyk fra vogntoget. Innringer opplyser også om at det er flere som er lettere skadet i turistbussen og 

at den ikke kan kjøre videre. Totalt omkommer 2 personer og 7 personer blir lettere eller hardt 

skadd. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Torsdag i juli kl. 21:00. 

 

 

 

Ett vogntog med en sjåfør og 

en turistbuss med totalt 55 

passasjerer fra Frankrike. Flere 

personbiler er i tunnelen. 

Se overfor. 
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Vurdering av sårbarhet: 

I dette tilfellet er det særlig lengden på tunnelen som kan vanskeliggjøre redningsarbeidet. 

Røyken følger den naturlige veien som er sør. Innsats fra sør er ikke mulig og det eksisterer 

ingen omkjøringsmuligheter. Det er kun mulig å komme til ulykkesstedet fra nord, det vil si 

fra Innhavet og Oppeid brannstasjon. Innsatstid er cirka 1 time. 

 

Dette kan medføre at brannvesenet kun kan håndtere hendelsen fra en side av tunnelen. 

Omfanget av en slik hendelse setter også Salten Brann på prøve når det gjelder 

håndteringsevnen og utfordre kapasiteten til Salten Brann. Det å håndtere en slik hendelse 

krever at mannskapene har kunnskap og kompetanse på operativt og strategisk nivå, riktig 

utstyr, samt gode beredskapsplaner.  

Dette krever også at nødetatene samvirker godt under hendelsen og har gode 

beredskapsplaner. 

Hvis tunnelen blir stengt i lang tid vil det ramme nødetatene, ettersom det er ingen 

omkjøringsveier rundt tunnelen. 

 

Et annet aspekt som er viktig å trekke fram, er om Salten Brann er i stand til å håndtere to 

parallelle hendelser. Hendelsen vil beslaglegge brannmannskapene fra Hamarøy, Sørfold og 

Fauske. Hvis det skjer en uønsket hendelse i Sørfold samtidig som hendelsen i tunnelen, kan 

det være utfordrende for Salten Brann og håndtere denne hendelsen på en god måte siden alt 

av tilgjengelige mannskaper og utstyr er i opptatt av å håndtere hendelsen i Aspfjordtunnelen.  

 

Vurdering av sannsynlighet: 

På nåværende tidspunkt er det relativ stor trafikk av tyngre kjøretøy som frakter gods og 

farlige stoffer langs E6, og det er estimert at denne formen for transport vil øke fram til 2030. 

Det eksisterer riktignok ikke eksakte tall på hvor mye og når farlig gods transporters. 

Samtlige tunneler har ett løp og mange tunneler oppfyller ikke kravene i 

tunnelsikkerhetsforskriften. Ut i fra tilgjengelig datamaterialet vurderes sannsynligheten for at 

denne hendelsen skjer som middels.  

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil i hovedsak påvirke samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier. Hvor 

alvorlig konsekvensene blir av en slik hendelse avgjøres av flere faktorer. Det kan blant annet 
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være hvor omfattende skader det blir på bussen og hvor mye drivstoff som renner ut. 

Konsekvensene vurderes som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer et godt og veldokumentert datagrunnlag for hendelser med brann i kjøretøy i 

tunnel. Sannsynlighetsangivelsen er basert på historiske data, fagkompetanse og fremtidige 

analyser av tungtransport langs E6. Ulike faktorer har innvirkning på konsekvensene av en 

slik hendelse. Det kan være hvor fort brannen starter, hvor mye drivstoff renner ut etc. Det er 

relativ stor datatilgang innen dette området. Det er også stor kunnskap om trafikkulykker og et 

bredt erfaringsmateriale. Kunnskapsgrunnlaget innen dette feltet vurderes som god og 

usikkerheten vurderes som liten. 

 

Mulige tiltak (eksisterende og nye tiltak): 

 Beredskapsplaner 

 Øvelser 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

x 

  

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

    

x 

 2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall  x    2 omkom 

Skader og 

sykdom 

  x   7 skadd 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Dette er overførbart til liknede hendelser. 
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8.3 Scenario 15: Togulykke 

Sikkerheten på jernbanen er veldig god i Norge, og det skjer få togulykker der menneskeliv 

går tapt, eller personer blir skadet. Likevel skjer det togulykker, og i 2002 skjedde det en stor 

og omfattende togulykke utenfor Rognan. I dette scenarioet har vi valgt å analysere brann om 

bord på et passasjertog som er på vei fra Bodø til Trondheim. 

 

Hendelsesforløp 

Sørgående persontog (nattoget til Trondheim) har kollidert med et steinskred i søndre portal av 

Kvenflåget-tunnel (1432m) og det meldes om røykutvikling fra toget.  10 personer er omkommet, 

24 personer er alvorlig skadet og 30 personer får mindre alvorlige skader 

Hendelsen inntreffer lørdag 16 februar kl. 2230. Det er ca. 230 passasjerer om bord. Røyken driver 

sørover slik at passasjerene må evakueres nordover (mot Fauske). 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

16 februar kl. 22:30 

 

 

 

 10 omkomne 

 24 alvorlig skadde 

 30 mindre alvorlig 
skadde 

 Det brenner i 
lokomotivet 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

En slik hendelse er så krevende at det vil legge beslag på store ressurser for Salten Brann, 

siden det er en langvarig og komplisert innsats. Mange steder er det vanskelig og utfordrende 

å komme til jernbanelinjen fra vei. Salten Brann vil være sårbar på flere områder: 

 Alt materiell må inn på skinner (Bane NOR) 

 Tilgang til ulykkessted (hvor er arbeidstoget stasjonert på ulykkestidspunkt) 

 Tilgang på redningsmateriell (slokkevogn til Bane NOR) 

 Kommunikasjon med tog forgår på GSM-R 

 Ikke tilrettelagt for nød- og redningsarbeid 

 Stor forskjell på nye og gamle togsett, angående brennbarhet i innredningen. Agenda-

togene er sikker, men ikke de gamle togsettene 

 Det har aldri vært gjennomført øvelser på å frakte utstyret på skinner 

 Hendelsen krever kunnskap og kompetanse på operativt og strategisk nivå. 

 Det må foreligge interne- og eksterne beredskapsplaner 
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Et annet aspekt som er viktig å trekke fram, er om Salten Brann er i stand til å håndtere to 

parallelle hendelser. Denne hendelsen vil legge beslag på store ressurser i Salten Brann IKS. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Det er relativ stor trafikk på jernbanestrekningen som går gjennom kommunene Saltdal, 

Fauske og Bodø. Det forventes at frekvensen av passasjertog øker i tiden framover. 

Sannsynligheten vurderes i dette tilfellet som lav 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil i hovedsak påvirke samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier. Hvor 

alvorlig konsekvensene blir av en slik hendelse avgjøres av flere faktorer. Det kan blant annet 

være hvor mange passasjerer er ombord, hastigheten på toget, hvor hurtig brannen sprer seg 

og hvordan togsettet er etter sammenstøtet. Konsekvensene av en slik hendelse vurderes som 

svært store.  

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer data og erfaringer fra brann i tog i Norge. Bane NOR har utarbeidet gode 

analyser og evalueringsrapporter etter de tidligere hendelsene. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 

som godt i dette tilfellet og usikkerheten vurderes som liten. 

 

Mulige tiltak: 

 Øvelse med Bane NOR (flytte beredskapsmateriell- og personell over på arbeidstog) 

 Øvelse Table-top 

 Beredskapsplanverk (tiltakskort) 

 Bane Nor, tunnelen skal tilrettelegges for selvredning (Nødlys og skilt) 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

x 

 

 

  

 

0,1-1% per år 

(1 gang i løpet 

av 101-1000 

år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

   

x 

  1-2% per år (1 

gang i løpet 

av51-100 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall    x  10 omkomne 

Skader og 

sykdom 

    x 24 alvorlige 

skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x     

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   Inntil 10 

millioner 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

   x  

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Dette er overførbart til liknede hendelser langs jernbanestrekningen i Salten 
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8.4 Scenario 16: Bussulykke 

En bussulykke med mange passasjerer kan gi store konsekvenser for liv og helse. På E6-aksen 

i Salten er det relativ høy trafikk av turistbusser, regionale busser og lokale busser. Som vi 

skisserte tidligere antar vi at hyppigheten av busstrafikken vil øke langs E6 de nærmeste 

årene. Scenarioet som analyseres er en trafikkulykke med en rutebuss på vei mellom Narvik 

og Bodø. 

 

Hendelsesforløp 

På E6 rett nord for Mørsvikbotn i Sørfold kjører en buss av veien. Den ruller ned en bratt skråning 

og blir liggende på taket. Bussen får større deformasjonskader i karosseriet, flere av vinduene 

knuses og deler av taket kollapser. Værforholdene er skiftende, med lokalt mye nedbør i form av 

snø. Temperaturen ligger rundt 0 grader, og det blåser friskt.      

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

En fredag kveld i november.  

 

 

 

 

 

Det er til sammen 46 personer i 

bussen, hvor 19 skades og 6 

omkommer. Fartsgrensen på 

ulykkesstedet er 80 km/t. Ingen 

andre kjøretøyer er involvert. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarheten: 

Håndtering av bussulykker krever særskilt trening, kunnskap og kompetanse til å håndtere 

slike omfattende ulykker. I dette tilfellet er det mange døde, skadde og fastklemte personer. 

Da er det viktig at brannmannskapene har riktig utstyr som for eksempel frigjøringsutstyr og 

annet utstyr som er tilpasset bruk på tyngre kjøretøy.  For å løse denne oppgaven på en god 

måte, er det nødvendig at det er tilstrekkelig med brannmannskaper som kan delta i 

oppgaveløsningen. Fra nærmeste brannstasjon til der hendelsen inntreffer er innsatstiden 30 

minutter. 

   

Ulykker med busser innebærer som regel stort skadeomfang, og kan være utfordrende rent 

redningsteknisk. Samtidig er det viktig at ledere har øvd på samhandling med andre nødetater 

på slike hendelser. Gode prioriteringer og samhandling er svært avgjørende for utfallet. 

Et annet moment som må trekkes fram er om Salten Brann er sårbar hvis det inntreffer en ny 

hendelse i samme område. 
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Vurdering av sannsynlighet: 

Siden 2005 har det vært 3 alvorlige bussulykker i Salten. Ulykkene har ført til mange skadde 

og en har omkommet. Ulykkefrekvensen med buss er variabel. Eksempelvis hadde Hamarøy 

tre bussulykker knyttet til utforkjøring i løpet av to år, hvorav to av disse var turistbusser 

(ROS Hamarøy, 2018). Den generelle økningen av busstrafikk langs E6, påvirker 

sannsynligheten for bussulykker. Et annet moment som kan spille inn, er at utenlandske 

bussjåfører har liten eller ingen erfaring med smale norske veier og kjøreforhold. 

Sannsynligheten for at denne hendelsen kan skje vurderes som middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

I denne hendelsen er det samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier som blir 

påvirket, Moderne turbusser tar mellom 50-60 passasjerer, og det er sannsynlig at en slik 

hendelse kan føre til tap av liv og mange skadde. Det er ulike faktorer som kan spille inn på 

skadeomfanget, som for eksempel bruk av sikkerhetsbelte, hastighet på bussen når den kjørte 

utenfor veien og fysisk tilstand hos passasjerene. Konsekvensene vurderes som store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Trafikkulykker med buss forekommer, men i mindre grad enn for andre typer kjøretøy. 

Statens vegvesen har blant annet kartlagt dette området og det er også utarbeidet statistikk på 

dette feltet.   

Ut i fra kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten samlet sett som liten 

 

Mulige tiltak: 

 Tiltakskort 

 Samvirkeøvelse med nødetatene og bilbergingsvirksomheter 

 Ledertrening 

 Øvelser med bruk av buss som øvingsobjekt, samt table-top 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

x 

  

 

1-2% per år (1 

gang i løpet 

av51-100 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

    

x 

 2-10% per år (1 

gang i løpet av 

11-50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall    x  6 omkom 

Skader og 

sykdom 

  x   19 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle verdier Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

  x   

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Denne type hendelse er overførbar til andre deler i Salten der en tilsvarende 

hendelse inntreffer. En hendelse tilknyttet transport av skolebarn med buss vil 

være sammenlignbar. 
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8.5 Scenario 17: Skipsulykke med passasjerskip 

En uønsket hendelse med stort potensial for store konsekvenser er brann i et passasjerskip. 

Som tidligere nevnt øker trafikken av cruiseskip til Bodø og Lofoten.  Cruisetrafikken øker 

særlig om vinteren og Bodø Havn har en målsetning om 40 cruiseanløp i Bodø innen 2040, 

det vil si en økning i cruisetrafikken på om lag 130 prosent. Med bakgrunn i den økende 

cruiseskiptrafikken, øker også muligheten for at det skal skje en uønsket hendelse der 

cruiseskip er involvert. I dette scenarioet har vi valgt å analysere brann om bord på et 

cruiseskip. 

 

Hendelsesforløp 

Et cruiseskip i Vestfjorden med 1800 passasjerer og en besetning på 900 melder om brann i 

generatorrommet. Skipet mister motorkraft og brannen kommer ut av kontroll og tjukk grå røyk 

sprer seg i skipet. Mannskapet klarer ikke å håndtere hendelsen alene, og kapteinen varsler HRS i 

Bodø om at de ønsker bistand for å håndtere hendelsen. HRS i Bodø varsler nødetatene med 

følgende melding: 

 Cruiseskip har mistet motorkraft, men kapteinen klarer å manøvrere skipet 
 Brannen er delvis under kontroll, men de trenger assistanse for å håndtere hendelsen 

 Røyk sprer seg i deler av cruiseskipet og kapteinen er usikker på omfanget 

 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Det er fredag i februar.  

 

Det er totalt 2700 personer 

involvert i hendelsen. 7 

omkom og 35 skadde 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Ulykker med cruiseskip kan forekomme flere steder i virke- og ansvarsområde til Salten 

Brann. Slike hendelser er så krevende at det vil legge beslag på store ressurser for Salten 

Brann, siden det er en langvarig innsats. RITS er den enheten som er førsteinnsats på 

hendelser til sjøs. Under større hendelser vil det bli behov for flere mannskaper etc. 
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Utfordringen til Salten brann er om de har riktig utstyr og kompetanse, både på operativt og 

strategisk nivå, til å utføre slike oppdrag på en god måte. For Salten Brann IKS skal kunne 

utføre jobben på en god måte er de avhengig av å ha tilgang på helikopter på 330-skvadronen. 

Er ikke helikopteret tilgjengelig, kan ikke RITS-teamet dra til cruiseskipet. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Det er økt cruisetrafikk i det aktuelle området, og trenden viser at det blir økt trafikk i 

vinterhalvåret. Tall fra BRIS viser at det i perioden 2013-2018 var det 5 brann/branntilløp på 

skip i regionen. Ut i fra data vurderes sannsynligheten for at dette kan skje er middels.  

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil i hovedsak påvirke samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier.  

En følgehendelse av en slik ulykke er at det lekker ut drivstoff og det vil påvirke miljøet. 

Konsekvensene av liv og helse vurderes som store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer data og erfaringer fra brann i cruiseskip i Norge. Sannsynlighetsangivelsen blir 

av en teoretisk karakter basert på historiske data og forventet økt cruisetrafikk i nærområdet. 

Konsekvensene er basert på tidligere hendelser, men forutsetningene har stor innvirkning på 

hvor mange som omkommer eller blir skadd. Ulike forutsetninger kan være hvor mye røyk, 

hvor hurtig brannen sprer seg, hvor raskt RITS ankommer skipet etc. Usikkerheten vurderes 

som middels. 

 

Mulige tiltak (eksisterende og nye tiltak): 

 Eksisterende beredskapsplaner 

 Eksisterende øvelser 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

x 

 

  

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

   x  2-10% per år 

(1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall    x  7 omkom 

Skader og 

sykdom 

   x  35 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x    Oljeutslipp 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

  x   

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Overførbart til andre typer hendelser til sjøs der RITS må delta. Det kan være 

brann i hurtigbåter, grunnstøting etc.  
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8.6 Scenario 18: Fly- og helikopterhavari 

Flysikkerheten i Norge er sikker med strenge nasjonale og internasjonale standarder. og 

flyhavari forekommer veldig sjelden. Det siste flyhavariet i Norge var i Namsos i 1993. I dette 

scenarioet analyserer vi en flyhendelse i Bodømarka. 

 

Hendelsesforløp 

Lufttrafikktjenesten i Bodø mottar MAYDAY-melding fra et middels stort to-motors propellfly 

med 20 passasjerer og et mannskap på 3. Flyet er på vei fra Lofoten til Bodø, og har fått stopp på 

den ene motoren noen minutter før forventet ankomst Bodø. Etter kort tid forsvinner flyet fra 

radaren i området øst på Bodø-halvøya. Det slås katastrofealarm. 

Nødsentralene mottar anrop fra turgåere som melder å ha sett et fly forsvinne bak tretoppene i 

skogområdet nord for Heia ved Soløyvannet. Turgåerne har løpende kontakt med nødsentralene og 

tar seg frem til havaristedet som ligger om lag 200 meter fra en traktorvei. De melder at vingene er 

revet av, men at skroget synes å være relativt intakt. Det ryker av vraket, men er ikke synlige 

flammer. Litt senere meldes det om at det registreres bevegelse inne i skroget, men at det ikke er 

mulig å ta seg inn vraket uten hjelpemidler. 

Tidspunkt Omfang Lignende hendelser 

På kvelden omkring mørkets 

frembrudd onsdag i påskeuken.  

 

Flyulykker av denne typen har 

ofte, men ikke alltid, dødelig 

utgang for alle involverte.  

14 omkomne og 9 skadde. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Flyulykker av denne typen har ofte dødelig utgang. Håndtering av ulykkene er vanskelig fordi 

avstanden fra redningsressursene til havaristedet er lang, adkomst er utfordrende, og det er 

krevende å transportere inn hjelpemannskaper og redningsutstyr. 

Ulykken innebærer liten risiko for andre enn de som er direkte involvert. At ulykken skjer i 

påsken gjør at det kan være færre redningsressurser tilgjengelig på kort varsel enn ellers.  

For at brannvesenet skal utføre en god jobb, må de ha riktig kompetanse og utstyr. Det er også 

viktig at det er interne- og eksterne beredskapsplaner. 

Et annet moment som er viktig å trekke fram er om Salten Brann er kapabel til å håndtere en 

parallell hendelse siden alt av tilgjengelige mannskaper og utstyr er bundet opp i hendelsen.  

Vurdering av sannsynlighet: 
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Flyulykker skjer sjelden. Sikkerhetsregimet i luftfarten er meget robust, og sannsynligheten 

for at det skal skje ulykker er svært lav. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

I denne hendelsen er det samfunnsverdiene liv og helse og natur og miljø som blir rammet. En 

flyulykke har med få unntak svært alvorlige konsekvenser. I dette scenarioet er det imidlertid 

indikasjoner på at kan være mulig å redde liv. Det er kritisk å få frem redningsressurser til 

havaristedet slik at redningsarbeidet kan komme i gang. At havariet skjer ute i terrenget gjør 

at dette tar tid. Konsekvensene vurderes som svært store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Sannsynligheten for overlevelse i ulykker av denne typen er liten. I Namsos-ulykken i 1993 

overlevde imidlertid 15 av totalt 21 involverte. Ulykkene må derfor håndteres i et livreddende 

perspektiv. Det eksisterer mange internasjonale og nasjonale rapporter og analyser på dette 

området, og ut i fra kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten samlet som liten. 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

x 

 

 

   

 

<0,1-1% 

(sjeldnere 

enn 1 gang i 

løpet av 

1000 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

 x    0,1-1% per 

år (1 gang i 

løpet av 

101-1000 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall     x 14 omkomne 

Skader og 

sykdom 

  x   9 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x    Utslipp 

drivstoff 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

   x  

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til andre typer hendelser til sjøs der RITS må delta. Det kan være 

brann i hurtigbåter, grunnstøting etc.  
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9. Avslutning 

Formålet med ROS-analysen er å gjøre en sektoranalyse i Salten Brann IKS og få mer 

kunnskap om hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i ansvars- og virkeområdet til 

Salten Brann IKS. I denne ROS-analysen er det presentert 18 ulike scenarioer som har en 

risiko for å inntreffe i virke- og ansvarsområdet til Salten Brann IKS. Det vil alltid være en 

diskusjon om de «rette» scenarioene er tatt med eller ikke, og om det burde ha vært med flere 

eller færre scenarioer. Der er umulig å predikere hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe 

i framtiden, men med grundig og målrettet arbeid med å samle inn empiri og gjennomføre 

grundige analyser, gir de ulike scenarioene et godt bilde på ulike uønskede hendelser som kan 

inntreffe i regionen og som Salten Brann IKS må være forberedt på kan skje. 

 

Det er iverksatt mange og gode forebyggendetiltak, men likevel er det viktig at brannvesenet 

til enhver tid er best mulig forberedt til å håndtere ekstraordinære uønskede hendelser som 

kan oppstå. Uansett hvor mange forebyggende tiltak man implementerer, vil det alltid være en 

risiko for at hendelsen skjer. 

 

I denne ROS-analysen har vi brukt metoden scenarioanalyse. Scenarioanalyse gir 

fremtidsbilder av tenkte virkeligheter ved å avdekke hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe og hvordan de tenkte virkelighetene kan virke inn på Salten Brann IKS, det vil si 

avdekke hvordan Salten Brann IKS skal håndtere de ulike uønskede hendelsene, samt vurdere 

om og hvordan man skal respondere, og hvilke ressurser som eventuelt må iverksettes for å 

forberede seg på de uønskede hendelsene. En godt utformet scenarioanalyse vil gi 

beslutningstakere et sett av mulige fremtidsbilder. Det er viktig å påpeke at scenarioene som 

presenteres i denne ROS-analysen er troverdige, realistiske og at de kan «skje i morgen». 
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Tabell 10: Oversikt over risikoområdene og scenarioene. 

Naturhendelser Brannhendelser Kjemikalie- og 

eksplosivhendelser 

Transporthendelser 

Ekstremvær Skog- og 

utmarksbrann 

Brann i tankanlegg Trafikkulykke med 

farlig gods 

Skred Brann i avfallsanlegg  Brann i vogntog i 

tunnel 

Snøskred Brann i driftsbygning  Bussulykke 

 Brann i 

lagerbyggområde 

 Togulykke 

 Brann på sykehjem  Skipsulykke med 

passasjerskip 

 Brann i kirke  Flyhavari 

 Brann i hotell   

 Områdebrann   

 

 

Nedenfor presenteres de ulike scenarioene i en risikomatrise. Det å bruke en risikomatrise gir 

et forenklet bilde av risiko knyttet til de ulike scenarioene. Den gir et bilde over hvilke risiko 

hver enkelt hendelse har, samt hvilke scenarioer som har høyest risiko i ansvars- og 

virkeområdet til Salten Brann IKS.  Risikomatrisen viser sannsynlighet langs den ene aksen 

og konsekvensene langs den andre aksen. I matrisen er begge aksene inndelt i fem skalaer. 

Sannsynlighetskategoriene er inndelt fra «svært lav» til «svært høy», mens 

konsekvenskategorien er inndelt fra «svært små» til «svært store». Matrisen forståes på 

følgende måte: Scenarioene lengst nederst til venstre i matrisen har lavest risiko, mens 

hendelsene oppe mot høyre har høyest risiko. Denne framstillingen av risiko kan ikke uten 

videre brukes som en prioriteringsliste over hvilke hendelser det bør iverksettes tiltak mot. 

Dette danner derimot et grunnlag og innspill til beslutningstakere om hvilke risikoreduserende 

tiltak som kan implementeres, og hva beredskapen «skal ta høyde for». 
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Tabell 11: Risikomatrise med 18 uønskede hendelser (scenario) 

 

Svært høy 

 

     

 

Høy 

 

  Ekstremvær 

Skred 

  

 

 

 

 

Middels 

 
 

 Brann i 

tankanlegg 

 

Trafikkulykke 

farlig gods 

Skog- og 

utmarksbrann 

 

Brann i  

avfallsanlegg 

 
Brann på 

sykehjem 

 

Brann i hotell 

 

Brann 

vogntog i 
tunnel 

 

Områdebrann 

Snøskred 

 

Brann i 

driftsbygning 

 

Brann i 
lagerbygg 

 

Bussulykke 

 

Skipsulykke 

passasjerskip 

Brann i kirke 

 

Lav 
 

    Togulykke 

 

Svært lav 

 

    Flyhavari 

 

 

Svært små 

 

Små 

 

Middels 

 

Store 

 

Svært store 

 

 

 

Basert på denne ROS-analysen skal Salten Brann IKS utarbeide en forebyggendeanalyse og 

en beredskapsanalyse. Analysene vil være sluttført i oktober 2019, og det er viktig å se ROS-

analysen, forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen i sammenheng. De tre analysene 

utgjør til sammen «den overordnede ROS-analysen» som blir presenter i 2020. Anbefalingen 

er at ROS-analysen for Salten Brann IKS revideres hvert fjerde år.  
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