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REVIDERING - OVERORDNET BRANN-ROS ANALYSE BASERT PÅ SCENARIO 

FOR ANSVARSOMRÅDET TIL SALTEN BRANN IKS 

 

 

Vedlegg 

1. Revidert Brann-ROS rapport for Salten Brann IKS 

1. Innledning 

Det vises til styresak 28/18 i Salten Brann IKS som vedtok følgende: 

1. Styret vedtar selskapets prosjekt- og prosessplan for gjennomføring av Brann-ROS i 

selskapet 2018 – 2019 
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2. Vedtatte milepæler for saksutredningen 

Tidspunkt Aktører Aktivitet 

Juni 2019 Prosjektleder Ferdigstille prosjektmandat m/ 

underlagsdokumentasjon 

Juni 2019 Styringsgruppe Oppstartsmøte med Multiconsult 

1. oktober 2019 Prosjektgruppa, 

brigadeledere, 

seksjonsledere, tillitsvalgte 

og verneombud. 

Workshop: Tilstandsvurdering av 

brannstasjoner, bemanning og kompetanse, og 

biler og materiell. 

November 2019 Multiconsult og prosjektleder Sluttrapport «Mulighetsstudien: Salten Brann 

IKS» 

November 2019 Multiconsult og prosjektleder Sluttrapport «Ståstedsanalyse: Salten Brann 

IKS» 

November 2019 Prosjektleder og 

styringsgruppa 

Saksfremlegg til eierkommunene:: 

«Mulighetsstudien» og «Ståstedsanalysen»  

Mars 2020 Prosjektleder og leder 

forebyggende avdeling 

Forebyggendeanalyse er ferdigstilt 

Mars 2020 Prosjektleder Beredskapsanalyse er ferdigstilt 

April 2020 Prosjektleder Beredskapsplan er ferdigstilt 

3. april 2020 Prosjektleder Selskapsstyret  Innstille komplett «Brann ROS-2020» til 

selskapsstyret: 

 ROS-analyse med beredskapsplaner 

 Ressurs og beredskapsanalyse 

 Anbefalinger i forhold til 

beredskapsplanene 
April 2020 Prosjektleder 

Representantskapet 

Innstille komplett «Brann ROS-2020» til 

representantskapet: 

 ROS-analyse med beredskapsplaner 

 Ressurs og beredskapsanalyse 

 Anbefalinger/faglige råd i forhold til 

beredskapsplanene 

4. mai 2020 Prosjektleder 

Kommunestyrene 

(eierkommunene) 

Innstille komplett «Brann ROS-2020» til 

kommunestyrene: 

 ROS-analyse med beredskapsplaner 

 Ressurs- og beredskapsanalyse 

 Anbefalinger/faglige råd i forhold til 

beredskapsplanene 

 

3. Rapportens sammendrag 

Nasjonal kontekst 

I de siste 20 årene har det vært 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, noe som innebærer at ulike aktører må 

samarbeide for å håndtere hendelser på en effektiv og kvalitativ god måte.  
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fra og med 1. januar 2010 pålagt 

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

fjerde år.  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 redningsvesen utgjør en stadig viktigere beredskapsressurs. Med rask responstid og 

tilstedeværelse over hele landet kommer det nye oppgaver. Brann- og redningstjenesten er i 

endring og dette gjenspeiler seg også i oppgaveporteføljen. DSB samler inn data i BRIS over 

alle hendelsesoppdrag som brann- og redningstjenesten utfører. 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 klimaendringer, som for eksempel ekstremvær, flom og skred. Når brann- 

og redningstjenesten må ivareta nye arbeidsoppgaver, stiller det også krav til kompetanse, 

utstyr og organisering.  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. 

Brann-ROS Salten Brann - Scenariobasert 

Formålet med ROS-analysen er å utarbeide en sektoranalyse i Salten Brann IKS, samt det 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.  

ROS-analysen ble sendt til alle eierkommunene den 16. april 2019 med frist for 

tilbakemeldinger 30. april 2019. Det kom inn to konkrete forslag: 

1. «Arbeidsutvalget Beredskapsforum Salten» ønsket å få inn et scenario om 

«områdebrann» i ROS-analysen, samt å kartlegge hvilke områder i Salten som er 

sårbar for dette. På bakgrunn av dette innspillet er det utarbeidet et scenario som 

omhandler områdebrann. 
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2. Sørfold kommune ønsker en mer detaljert kartlegging av blant annet tunneler, 

kaianlegg, godstrafikk og særskilte brannobjekter i kommunen. Dette blir nærmere 

analysert i beredskapsanalysen.  

I første omgang ble det utarbeidet 17 ulike scenarioer, men etter innspill fra «Arbeidsutvalget 

Beredskapsforum Salten», er det presentert 18 ulike scenarioer som har en risiko for å 

inntreffe i virke- og ansvarsområdet til Salten Brann IKS. Felles for scenarioene er at de er så 

krevende og komplekse at Salten Brann IKS må ha god kapasitet og kompetanse for å løse 

oppgavene på en effektiv og kvalitativ god måte. Scenarioene som er utarbeidet er realistiske, 

troverdige og «kan skje i morgen». 

Scenarioene er delt inn i fire 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   

 

Nedenfor presenteres de ulike 18 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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4. Delprosjekt 2: Beredskapsplan for Salten Brann IKS 

Hovedprosjektet «Brann ROS-2020» er delt inn i to delprosjekter. I delprosjekt 1 som er 

beskrevet overfor, er det utarbeidet en ROS-analyse med 18 ulike scenarioer. Hensikten med 

ROS-analysen er at den skal danne grunnlaget for planleggingsarbeidet som gjennomføres i 

delprosjekt 2. I delprosjekt 2 er fokuset å utforme en beredskapsplan for hendelseshåndtering i 

ansvars- og virkeområdet til Salten Brann IKS. For å utforme en beredskapsplan må det 

gjennomføres en forebyggende- og beredskapsanalyse.  
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Formålet med dette delprosjektet er å utarbeide en overordnet beredskapsplan for Salten 

Brann IKS ut i fra et brann- og redningsperspektiv. I dette prosjektet definerer vi en 

beredskapsplan som en plan for hvordan beredskapen i Salten Brann IKS skal organiseres i 

henhold til: 1) Utstyr, 2) materiell, 3) kompetanse, 4) brannstasjonsstruktur og 5) 

dimensjonering (organisering).  

Multiconsult er engasjert av Salten Brann IKS, som en ekstern part, til å gjennomføre to 

arbeidsprosesser som en del av «Brann ROS-2020». Arbeidsprosessene omhandler følgende 

på et overordnet nivå: 

Arbeidsprosess 1: 

Kartlegge og rapportere relevant rammeverk (lover, forskrifter, utredninger/rapporter mm), 

samt identifisere og prioritere selskapets mulighetsrom innen brannforebygging og 

brannberedskap. Formålet er å identifisere potensielle mulighetsrom for Salten Brann IKS. 

Arbeidsprosess 2: 

Kartlegge og kategorisere ståsted og status (standard/kvalitet) for selskapets egen 

brannberedskap i Salten med tanke på kvalitet vedrørende bemanning, kompetanse, biler, 

materiell og bygningsmasse (brannstasjoner). Hovedformålet er å kartlegge status for alle 

stasjoner per dags dato. Statusen skal avdekke tilstand på 1) bygninger, 2) materiell, 3) 

kjøretøy, 4) bemanning og 5) kompetanse og andre relevante forhold i samsvar med Salten 

Brann IKS. Denne ståstedsanalysen skal også bidra i arbeidet med å utarbeide en 

beredskapsanalyse. 

Parallelt med de to arbeidsprosessene, skal prosjektleder og prosjektgruppe arbeide med 

beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse.  

5. Forslag til vedtak 

1. Styret ber Rep. Skapet om å vedta revidert rapport for Salten Branns ROS-analyse. 

2. Styret ber Rep. Skapet om å vedta at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet 

vedrørende utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur. 

 

 

 

_________________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brann- og redningssjef 

Salten Brann IKS 


