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DELBESLUTNING – AVKLARING VEDRØRENDE ØKONOMISK RAMMEVERK 
FOR BRANNVERN I SALTENREGIONEN (BRANN-ROS 2020) 

- Vedlegg 1: Brannordning Salten Brann IKS (internt arbeidsdokument) 
- Vedlegg 2: Dimensjonerende momenter for brannordningen 
- Vedlegg 3: Sannsynlighet for brann i bygning - statistikk 

 
Oppsummering 

Eierkommunene har bedt Salten Brann IKS om å utrede to ulike modeller for den fremtidige 
organiseringen og dimensjoneringen av Salten Brann IKS. Bakgrunnen er at dagens 
brannordning ikke har vært evaluert siden 2006, og dagens brannordning ikke samsvarer med 
dagens og fremtidens risiko- og trusselbilde. Parallelt med dette skal kravene om et framtidig 
økonomisk bærekraftig brann- og redningsvesen belyses. I denne saken belyses det to over-
ordnede modeller for brannordninger. 

Modell 1; Denne modellen har fokus på å gjøre noen mindre organisatoriske justeringer for å 
holde seg innenfor dagens økonomiske rammeverk. Salten Brann IKS må jobbe smartere og 
utnytte ressursene bedre. Noen tiltak som innføres: Fremskutte enheter, fokus på lovpålagte 
oppgaver, samordne planverk mellom eierkommunene og Salten Brann IKS, og fokus på 
forebyggende arbeid. Terskelverdiene for innsatstider er 10 minutter, 20 minutter (må-krav) 
og 30 minutter (bør-krav). 

Modell 2: Denne modellen bygger på modell 1 og har fokus på å redusere dagens drifts-
kostnader med 15-20 prosent i et fire-års perspektiv. Dette innebærer større organisatoriske og 
dimensjonerende endringer. Noen tiltak som innføres: Redusere antall brannstasjoner, 
redusere antall røykdykkere, redusere antall brannkonstabler og bygge opp fagkompetanse på 
få lokasjoner. I denne modellen opererer vi med terskelverdiene for innsatstider tilsvarende 10 
minutter, 20 minutter (må-krav), mens terskelverdien 30 minutter er justert opp til 60 minutter 
(bør-krav). Dette medfører lengre innsatstid enkelte steder i regionen. I tillegg introduseres 
analyser av brannsannsynlighet i eierkommunene som bør få betydning for om det skal være 
beredskap stasjonert i nærområdet eller ikke. 

Styret må klargjøre drøftingsgrunnlaget for representantskapet 11. mai 2020. 
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Innledning 
 
Bakgrunn 
Det vises til den pågående prosessen med å revidere brannordningen for kommunene i 
saltenregionen (Salten Brann IKS). Selskapet har gjennomført omfattende analysearbeid som 
del av denne prosessen og har gjennomført involvering av hver enkelt kommune både på 
politisk og administrativt nivå. Saken i sin helhet er beregnet å være klar til sluttbehandling 
for eierne av selskapet i november 2020.  Etter sommeren planlegges det med nye 
involveringsmøter med hver enkelt kommune for å drøfte forslag til ny brannordning. 
I etterkant av dette vil det være nødvendig å invitere til et eiermøte for å drøfte sentrale 
forhold og prinsipper som gjelder brannsamarbeidet på et noe mer overordnet nivå. Det vil 
være behov for å få på plass første utkast til en revidert finansieringsmodell til et slikt møte 
for å se nærmere på hvordan driften skal finansieres mellom kommunene slik at budsjett 
2021/2022 kan bygges på revidert modell. 
Etter vedtak i november 2020 anbefales det at saken i sin helhet går til behandling i hver av 
eierkommunene, men innen utgangen av februar 2021 slik at en oppsummerende sak med 
implementeringsplan kan framlegges for representantskapsmøtet i mai 2021. Dette vil danne 
grunnlag for budsjettprosessen for 2022 og den neste 4-års perioden. 
 
Hensikt 
Hensikten med denne konkrete saken er å bevisstgjøre styret på de prinsipielle forskjellene 
mellom to beslutningsalternativer som selskapet ser seg nødt til å presentere som del av 
revideringsarbeidet for å ivareta kravene om et framtidig økonomisk bærekraftig brannvesen. 
Med økonomisk bærekraftig brannvesen menes en redusert driftsramme tilsvarende 15-20% 
over de neste 4 årene sett i forhold til dagens økonomiske nivå. Saken vil måtte belyse 
forskjellige faktorer som det må tas stilling til for at saken skal kunne utvikles videre med 
tanke på utforming av nye beredskapsplan. I denne saken vil disse faktorene blir belyst i 
tilstrekkelig grad for å identifisere konsekvenser i kommunene for å sikre en framtidig 
bærekraftig brannordning. Selskapet ønsker med dette at styret tar stilling til hvordan 
representantskapsmøtet skal behandle denne saken, 11. mai 2020. 
 
Avgrensning 
Det gjøres oppmerksom på at konsekvenser bare vil bli belyst på overordnet nivå og at en 
detaljert konsekvensbeskrivelse vil bli gjennomført som del av høstens sluttbehandling hvor 
det blant annet vil bli utarbeidet et konsekvensorientert budsjettutkast for anbefalt beredskaps-
plan. 
 
Overordnet presentasjon av de ulike beslutningsalternativene 
 
Innledning 

Modellene er laget på bakgrunn av dialogmøtene med eierkommunene, innspill fra rådmanns-
utvalget, innspill fra styret og representantskapet, brigadeledere og seksjonsledere i Salten 
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Brann IKS, samt den pågående debatten om brann- og redningsvesenet generelt. De skisserte 
modellene svarer på ulike utfordringer med tanke på de rammebetingelsene og utfordringene i 
Salten Brann IKS. Styrkene og svakhetene med modellene blir også belyst. Spørsmålet om 
finansiering, dimensjonering, organisering og oppgavehåndtering er en del av modellene, og 
gir dermed et grunnlag til å diskutere de viktigste utfordringene og mulige løsninger på dem.  

Det er viktig å presisere at forslagene ikke bare er Salten Brann IKS sine, men like mye en 
tolkning av eierkommunenes og rådmannsutvalgets ønsker eller tilbakemelding om dimen-
sjonering og organisering sett i lys av et fremtidig økonomisk bærekraftig brannvesen. 

Bestillingen fra eierkommunene er å utrede to ulike modeller for den fremtidige organi-
seringen og dimensjoneringen av Salten Brann IKS.  Modellene har som formål å identifisere 
potensielle muligheter for hvordan fremtidens organisering og dimensjonering av Salten 
Brann IKS kan gjøres. Modellene er kun skissert på overordnet nivå. 

For å utrede modellene har vi tatt utgangspunkt i hovedproblemstillingen: 

«Prosjektgruppen skal utarbeide to modeller for framtidig organisering, 
dimensjonering, oppgaver og finansiering av Salten Brann IKS som er tilpasset 
eierkommunenes forventninger og framtidige krav til samfunnssikkerhet og 
beredskap». 

 

Modell 1 

Hovedtrekk og data 

Utgangspunktet for denne modellen er basert på en ide om å bevare det som allerede fungerer, 
men gjøre noen mindre organisatoriske justeringer for å holde seg innenfor dagens 
økonomiske rammeverk. Salten Brann IKS skal fortsatt ha en kvalitativ og effektiv organi-
sering og dimensjonering for å håndtere uønskede hendelser. 

En av de mest avgjørende bestemmelsene for dimensjonering er myndighetenes krav til 
innsatstider – hvor lang tid det skal ta fra varsling av brann til mannskaper har startet innsats 
for å slokke brann. Dette er belyst i arbeidsdokumentet. I denne modellen opererer vi med 
terskelverdiene på innsatstid 10 minutter, 20 minutter (må-krav) og 30 minutter (bør-krav). 
Sistnevnte krav er et veiledende krav som kan fravikes utfra en helhetlig vurdering. 

Tabellen nedenfor viser hvilke områder som dekkes av dagens plassering av brannstasjonene 
innen tidsintervallene beskrevet overfor. 
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Tidsintervall minutter <10 10-20 20-30 30+ 

Dekningsgrad innbyggere (%) 

 

84 000 innbyggere 

62,73 

 

52 693 

29,97 

(92,7) 

77 868 

5,57 

(98,27) 

82 547 

1,32 

(100) 

84 000 

Dekningsgrad bygg (%) 31,87 27,20 

(59,07) 

12,65 

(71,72) 

20,89 

(92,61) 

 
Denne modellen er basert på en ide om å bevare det som allerede fungerer. Eierkommunene 
ga i dialogmøtene tilbakemelding på at de er veldig godt fornøyd med den jobben Salten 
Brann IKS gjør, men samtidig ga de uttrykk for at Salten Brann IKS må bli mer effektiv, 
jobbe smartere og utnytte ressursene bedre. I denne modellen foreslår prosjektgruppen at 
Salten Brann IKS beholder dagens brannstasjonsstruktur, men at det gjennomføres mindre 
justeringer av organiseringen og dimensjoneringen for å møte kravene til eierkommunene. 
Flere rådmenn og ordførere kommenterte at de forventer at Salten Brann IKS må jobbe 
smartere og få mer ut av hver krone.  

Dimensjonering og organisering 

Tilbakemelding fra dialogmøtene er at Salten Brann IKS må sikre at organiseringen og 
dimensjoneringen er tilpasset lokale forhold og beredskapen basert på en risikobasert 
tilnærming. 

Oppgavehåndtering 

I denne modellen legges det opp til at Salten Brann IKS ivaretar de arbeidsoppgavene de har i 
dag. Dette gjelder både de lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgavene, men at det gjennomføres 
noen mindre endringer av arbeidsoppgaver på enkelte brannstasjoner. I dialogmøtene ga 
eierkommunene tydelig tilbakemelding på at Salten Brann IKS skal prioritere må-oppgavene 
og ikke påta seg statlige oppgaver såfremt det ikke følger med finansiering 

Forebygging 

En gjennomgående observasjon fra eiermøtene er at det er behov for økt innsats innenfor 
forebygging og at Salten Brann IKS må organisere, prioritere og nyttiggjøre ressursbruken på 
en smartere måte enn det gjøres i dag. Dette gjelder spesielt opp mot risikoutsatte grupper. 
Viktige satsningsområder som trekkes fram av samtlige kommuner er å implementere 
prosjektet «Trygg hjemme», bruke hjemmehjelp i det forebyggende arbeidet og ha øvelser 
sammen med Salten Brann IKS. Flere kommuner ønsker å prioritere direktekobling av 
kommunale bygg og spesielt særskilte brannobjekter til 110-entralen. Det legges også opp til 
at Salten Brann IKS skal bruke beredskapspersonell mer aktivt innenfor forebygging. De 
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neste 10-20 års demografiske utvikling tilsier at brannforebygging blant risikoutsatte grupper 
som i stadig større grad bor hjemme må prioriteres enda mer. 

Fremskutt enhet 

I de fleste ulykker er tidsaspektet helt sentralt og for å kunne gjøre en effektiv og livreddende 
innsats er det avgjørende å komme til skadestedet så tidlig som mulig. Hensikten med å bruke 
fremskutt enhet er at denne bilen er mindre enn tradisjonelle brannbiler, og dermed raskere, 
håndterlig og fleksibel i trafikkbilde. På E6 (Saltfjellet, Saltdal, Sørfold og Hamarøy/. 
Tysfjord), og på FV17 mener vi det bør være mulig å komme fram betraktelig raskere med en 
fremskutt enhet enn en «stor» brannbil. Den reelle tidsbesparelsen er vanskelig å estimere 
ettersom det er mange faktorer som spiller inn (værforhold, trafikkbilde o.l.) og avstanden til 
hendelsesstedet. 

Planverk 

Det er viktig at Salten Brann IKS er involvert i samfunnsplanleggingen i kommunene. De 
fleste eierkommunene ga tilbakemelding på at det vil være en stor fordel å forebygge gjennom 
deltakelse i samfunnsplanleggingen i egen kommune. Videre fremhevet kommunene og 
Salten Brann IKS at det er viktig å samarbeide om blant annet ROS-analyser, beredskaps-
planer og øvelser. Dette vil utnytte kompetansen til kommunene og fagkompetanse til Salten 
Brann IKS på en god måte. Det å bruke hendelsesstatistikk og ROS-analyser bør danne 
grunnlaget for beredskapsnivå, dimensjonering av oppgavesammensetning.  

Effekter 

Sulitjelma brannstasjon 

Når det gjelder Sulitjelma brannstasjon er det mulig å ha en fremskutt enhet som rykker ut 
som førsteinnsats, og får bistand (støttestyrke) fra Fauske brannstasjon ved hendelser. 

Et moment som kan trekkes frem her er at kartleggingen av mannskapsbilen i Sulitjelma viser 
at den «ikke er godt nok utformet og utrustet» og «tilstand på mannskapsbil har 
store/alvorlige avvik». Videre viser kartleggingen at styrken har «utilfredsstillende oppmøte 
ved hendelser» og «at de har variabelt oppmøte med klasse C i hendelser». Med en fremskutt 
enhet som krever førerkort klasse B, er de mer fleksibel. 

I dag har Sulitjelma røykdykker (nivå 1), men det vil være hensiktsmessig å avvikle denne 
tjenesten når de får fremskutt enhet, ettersom de får støtte fra Fauske brannstasjon som har 
røykdykker nivå 1. 

Dette innebærer at mannskapsbilen i Sulitjelma erstattes av en fremskutt enhet med 2 
mannskaper og røykdykkertjenesten (nivå 1) opphører. Dette innebærer også at man kan gå 
ned på antall personer i vaktordningen og at vaktordningen med sjåfør opphører (sjåførvakt 
koster ca. 450 000 kr. per år). Forutsetningene for å gjøre dette er at den fremskutte enheten er 
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riktig utstyrt for å håndtere en førsteinnsats til brann og trafikkulykker, samt at Fauske 
brannstasjon har tilstrekkelig med mannskaper til å bistå som støttestyrke. 

Straumen brannstasjon 

Når det gjelder Straumen brannstasjon er det i henhold til det definerte risikobildet fornuftig å 
ha en fremskutt enhet framfor en mannskapsbil. Den fremskutte enheten kommer raskt fram 
og kan begynne førsteinnsats og tilrettelegge for støttestyrken som er Fauske brannstasjon. 
Det å innføre en fremskutt enhet kan også bidra til å redusere antall personer i vaktstyrken. 

I dag har Straumen røykdykker (nivå 1), men det vil være hensiktsmessig å avvikle denne 
tjenesten når de får fremskutt enhet, ettersom de får støtte fra Fauske brannstasjon som har 
røykdykker nivå 1. 

Dette innebærer at fremskutt enhet erstatter mannskapsbilen, reduserer antall personer i 
vaktstyrken og at røykdykkertjenesten nivå 1 opphører. Forutsetningene for å gjøre dette er at 
den fremskutte enheten er riktig utstyrt for å håndtere en førsteinnsats til brann og 
trafikkulykker, samt Fauske brannstasjon har tilstrekkelig med mannskaper til å bistå som 
støttestyrke. 

Nygårdsjøen og Knaplund brannstasjon 

Nygårdsjøen brannstasjon er i dårlig teknisk tilstand og det vil koste forholdsvis mye for å få 
den opp på et tilfredsstillende teknisk nivå. Det er også utfordringer knyttet til oppmøte ved 
hendelser og de har lav utrykningsfrekvens. Knaplund brannstasjon kan ivareta den tjenesten 
som Nygårdsjøen har per dags dato. Ut fra en totalvurdering er det hensiktsmessig å legge ned 
depot/slangelaget i Nygårdsjøen og vaktstyrken opphører.  

En forutsetning er at Knaplund brannstasjon har tilstrekkelig med mannskaper, utstyr og 
materiell. For å sikre tilfredsstillende slokke-vannforsyning så må Bodø kommune etablere 
tankbil med pumpe som gjøres tilgjengelig for stryken.  

Værøy brannstasjon 

Røykdykkertjeneesten på Værøy er per dags dato ikke tilfredsstillende og de har ikke til-
strekkelig med personell som oppfyller kravene til å utføre røykdykking. Denne tjenesten er 
forholdsvis kostbar og ut fra en totalvurdering (risikoområder og utrykningsfrekvens) kan 
røykdykkertjenesten opphøre. Det er viktig å påpeke at brannmannskapene på Værøy kan 
utføre røykdykking som førsteinnsats på nivå 0 inntil støttestyrken fra Bodø ankommer 
hendelsen. Forutsetningene for å gjøre dette er at Bodø brannstasjon har kapasitet og har gode 
beredskapsplaner for hvordan bistå Værøy brannstasjon i røykdykkeroppdrag. 

Konsekvenser 

Høy tilstedeværelse og god tilknytning til lokalmiljøet, men mer risikobasert tilnærming på 
kapasitetene, men ellers som i dag. 
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Modell 2 

Hovedtrekk og data 

Utgangspunktet for denne organisasjonsmodellen er at Salten Brann IKS må redusere dagens 
driftskostnader med 10-20 prosent i et fire-års perspektiv (2022-2025). Dette innebærer større 
organisatoriske og dimensjonerende endringer av Salten Brann IKS, men vil samtidig ha en 
kvalitativ og effektiv organisering og dimensjonering for å håndtere uønskede hendelser.  

Denne modellen bygger videre på modell 1. 

En av de mest avgjørende bestemmelsene for dimensjonering er myndighetenes krav til 
innsatstider – hvor lang tid det skal ta fra varsling ved brann til mannskaper har startet innsats 
for å slokke brann. Dette er belyst i arbeidsdokumentet. I denne modellen opererer vi med 
terskelverdiene 10 minutter, 20 minutter (må-krav), mens terskelverdien 30 minutter er justert 
opp til 60 minutter (bør-krav). 

Tabellen nedenfor viser hvilke områder som kan nås av nærmeste brannstasjon mellom 0-10 
minutter, 10-20 minutter, 20-30 minutter, 30-60 minutter og over 60 minutter. 

 Tidsintervall (minutter) <10 10-20 20-30 30-60 60+ 

Dekningsgrad innbyggere (%) 

 

84 000 innbyggere 

62,98 

 

52 903 

28,18 

(91,16) 

76 574 

4,77 

(95,93) 

80 581 

0,88 

(96,81) 

81 320 

3,19 

(100) 

84000 

Dekningsgrad bygg (%) 22,48 33,99 

(56,47) 

11,54 

(68,01) 

5,23 

(73,24) 

28,28 

(101,5) 

 
Salten Brann IKS har utarbeidet statistikk som viser «sannsynlighet for brann i bygning» (se 
vedlegg 3). Statistikken viser hvor sannsynlig det er for bygningsbrann og boligbrann per år i 
hver kommune. Denne statistikken kan være et supplement til øvrige analyser for hvordan 
Salten Brann IKS skal være organisert og dimensjonert i fremtiden. Naturligvis er det stor 
variasjon i regionen hvor hyppig det er boligbrann. Enkelte steder er frekvensen på 1 år, mens 
andre steder er den på over 30 år. Da er det naturlig å vurdere, ut fra et kost-nytte perspektiv, 
om det er nødvendig å organisere og dimensjonere beredskapen der det er boligbrann for 
eksempel hvert 30. år. Samfunnskostnaden kan i slike tilfeller sies å være for stor. 

Denne modellen skal i første rekke løse behovet for et mer effektivt Salten Brann IKS med 
robuste fagmiljøer som står godt rustet til å løse større og komplekse oppgaver. Dialogmøtene 
med eierkommunene viser at enkelte av kommunene ønsker større fagmiljøer (færre 
lokasjoner og spesialisering), kan være en løsning på de utfordringene som Salten Brann IKS 
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har i dag. Større lokasjoner skal bidra til at tilgjengelige ressurser blir mer effektiv utnyttet 
utfra en risikobasert tilnærming. 

Et viktig mål med en slik modell er en effektivisering av beredskapen siden Salten Brann IKS 
er en forholdsvis kostbar del av kommuneøkonomien. Større og noe færre brannstasjoner gjør 
det mulig å bruke mannskapene, materiell og utstyr på en mer effektiv måte samtidig som 
hensynet til beredskap og lovgivning rundt dette ivaretas. Tanken er at Salten Brann IKS står 
friere til å tenke effektivisering og utnyttelse av ressurser (personell og materiell) med en 
helhetlig tilnærming til beredskap for et større geografisk område. En organisering av større 
brannstasjoner gir også mulighet for å gå ned på antall brannmannskaper og øke stillings-
brøken på de gjenværende. 

Større brannstasjoner gir fordeler for kompetansebygging for brannmannskapene som skal 
håndtere hendelser. De får mer erfaring ved at de deltar i flere hendelser og samtidig kan en 
frigjøre ressurser i et større fagmiljø for spesialisering av spesialkompetanse som blant annet 
røykdykking, tunnelbranner, redning av tunge kjøretøy og trafikkulykker. 

Denne modellen legger opp til at flere brannstasjoner legges ned og fremskutt enhet blir brukt 
i førsteinnsats inntil støttestyrken ankommer hendelsen. Det er flere steder i regionen som det 
kan være aktuelt å innføre en slik modell. 

Effekter 

Statuskartleggingen viser at enkelte områder er over- eller underdimensjonert i forhold til 
ressurser: 

• For eksempel har området Fauske, Saltdal, Sulitjelma og Sørfold mange røykdykkere 
og personell på vakt, noe som gjør det mulig å koordinere og organisere brann-
stasjonene og mannskapene på en annen måte.  

• For eksempel har Meløy og Gildeskål mange røykdykkere og personell i på vakt, noe 
som gjør det mulig å koordinere og organisere brannstasjonene og mannskapene på en 
annen måte. 

På bakgrunn av analysen kan alternative tiltak være aktuelle 

Saltdal brannstasjon 

Når det gjelder Saltdal er det mulig å ha en fremskutt enhet som rykker ut som en første-
innsats, og får forsterkninger (støttestyrke) fra Fauske brannstasjon som har røykdykker-
tjeneste (nivå 1). Innsatstid fra Fauske til Rognan er i snitt 30 minutter (Vision). Dette 
innebærer at mannskapsbilen i Saltdal erstattes av en fremskutt enhet og røykdykkertjenesten 
(nivå 1) opphører.  

En av forutsetningene for å gjøre dette er at den fremskutte enheten er riktig utstyrt til å 
håndtere en førsteinnsats til brann og trafikkulykker. Fauske brannstasjon er støttestyrken til 
Rognan brannstasjon hvis det er behov for assistanse. 
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Sørfold brannstasjon 

Når det gjelder Sørfold er det mulig å ha en fremskutt enhet som rykker ut som en 
førsteinnsats, og får forsterkninger (støttestyrke) fra Fauske brannstasjon som har røyk-
dykkertjeneste (nivå 1). Innsatstid fra Fauske til Sørfold er i snitt 15 minutter (Vision). Dette 
innebærer at mannskapsbilen i Sørfold erstattes av en fremskutt enhet og røykdykker-
tjenesten (nivå 1) opphører. Et forslag er at Sørfold dimensjoneres med færre mannskaper 
som har spisskompetanse på å håndtere trafikkulykker. En forutsetning er at den fremskutte 
enheten er riktig utstyrt til å håndtere en førsteinnsats til brann og trafikkulykker. Fauske 
brannstasjon er støttestyrken til Straumen brannstasjon hvis det er behov for assistanse. 
Dagens vaktordning (4-delt vaktordning) kan dermed opphøre til fordel for 12 personer i 
«deltid uten vaktordning». 

Beredskapen i Sørfold må sees i sammenheng med det pågående prosjektet Salten Brann IKS 
og Statens vegvesen har. Som tidligere nevnt oppfyller mange av tunnelene ikke dagens krav 
til tunnelsikkerhetsforskriften og Statens vegvesen har og er i ferd med å oppgradere 
tunnelene for at de skal tilfredsstille nye EØS-krav som har til formål å bedre trafikk-
sikkerheten. Siden tunnelene ikke tilfredsstiller lovkravene har Statens vegvesen besluttet som 
et kompenserende tiltak å utplassere diverse beredskapsutstyr langs E6 som Salten Brann IKS 
kan benytte i trafikkulykker i tunnel.  

Våg brannstasjon 

Våg brannstasjon er i dårlig teknisk forfatning og det vil ikke vær hensiktsmessig å opp-
gradere den. De har også utfordringer knyttet til oppmøte ved hendelser og har lav utryknings-
frekvens. Det vil være fordelaktig å legge ned brannstasjonen. Inndyr brannstasjon kan ivareta 
den funksjonen som Våg har i dag. Dette innebærer at vaktstyrken (8 personer) på Våg 
opphører. En forutsetning er at Inndyr brannstasjon har tilstrekkelig med mannskaper, utstyr 
og materiell. 

Meløya brannstasjon 

Brannstasjon er i meget dårlig teknisk tilstand og det er ikke hensiktsmessig å oppgradere 
den. De har også lav utrykningsfrekvens og ifølge statistikk som er utarbeidet av fore-
byggende avdeling, er sannsynligheten for at brann i bolig skjer på Meløya hvert 19. år (se 
vedlegg). I tillegg så vil en innsatstid på 60 min (ny praksis) tillate at denne har større 
restrisiko. Meløya har 6 personer i vaktstyrken «uten vaktordning». Det kan være mulig å 
legge ned brannstasjonen og vaktordningen opphører. Ørnes brannstasjon ivaretar tjenesten. 
En forutsetning er at Ørnes brannstasjon har tilstrekkelig med mannskaper, utstyr og materiell 
til å gjøre innsats på Meløya. 

Arnøy brannstasjon 

Arnøy brannstasjon er i god teknisk tilstand, men er ikke tilfredsstillende utformet for å 
imøtekomme krav for en brannstasjon. De har utfordringer knyttet til oppmøte ved hendelser 
og har lav utrykningsfrekvens. Ut fra en totalvurdering er det mulig å legge ned brann-
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stasjonene og vaktordningen (6 personer) opphører, men på grunn av beliggenheten kan det 
være fornuftig å ha et depot som kan benyttes i en førsteinnsats. Bodø, Inndyr og Ørnes 
brannstasjon kan ivareta tjenesten. En forutsetning er at støttende brannstasjoner har 
tilstrekkelig med mannskaper, materiell og utstyr. 

Bolga brannstasjon 

Bolga brannstasjon er i god teknisk tilstand, men er ikke tilfredsstillende utformet for å 
imøtekomme krav for en brannstasjon. De har utfordringer knyttet til oppmøte ved hendelser 
og har lav utrykningsfrekvens, samt statistikk som er utarbeidet av forebyggende avdeling, er 
sannsynligheten for at brann i bolig skjer på Bolga hvert 34. år (se vedlegg).  I tillegg så vil en 
innsatstid på 60 min (ny praksis) tillate at denne har større restrisiko. Ut fra en totalvurdering 
er det mulig å legge ned brannstasjonen og vaktordningen (6 personer) opphører, men på 
grunn av beliggenheten kan det være fornuftig å ha et depot som kan benyttes i en 
førsteinnsats. Halsa brannstasjon kan ivareta tjenesten. En forutsetning er at Halsa 
brannstasjon har tilstrekkelig med mannskaper, materiell og utstyr. 

Helligvær brannstasjon 

Helligvær brannstasjon er i dårlig teknisk tilstand og det er ikke hensiktsmessig å oppgradere 
den. Videre er det lav utrykningsfrekvens og mange av de oppgavene som de gjør er strengt 
tatt ikke lovpålagte oppgaver. Ifølge statistikk som er utarbeidet av forebyggende avdeling, er 
sannsynligheten for at brann i bolig skjer på Helligvær hvert 32. år (se vedlegg). I tillegg så 
vil en innsatstid på 60 min (ny praksis) tillate at denne har større restrisiko. Det vil være 
grunnlag for å legge ned brannstasjonen og vaktordningen (15 personer) opphører, men på 
grunn av beliggenheten kan det være fornuftig å ha et depot som kan benyttes i en første-
innsats. 

Et moment som kan trekkes fram er at mange av brannkonstablene er pendlere og fiskere, noe 
som innebærer lav tilstedeværelse i en del perioder av året. En forutsetning er at Bodø 
brannstasjon har gode beredskapsplaner for hvordan de skal bistå førsteinnsatsen på 
Helligvær. 

Engavågen og Halsa brannstasjon 

Begge brannstasjonene er i meget dårlig teknisk stand og er ikke tilfredsstillende utformet for 
å være brannstasjon. Mannskapsbilen på Engavågen er ikke «godt nok utformet og utrustet» 
og «tilstanden på bilen er alvorlig». Salten Brann IKS bør vurdere om det er behov for begge 
brannstasjonene.  

I tillegg har begge brannstasjonene røykdykkertjeneste (nivå 1). Ut fra utrykningsfrekvens og 
risikovurdering er det ikke behov for røykdykkere (nivå 1) på disse brannstasjonene. Som 
tidligere påpekt kan brannkonstabler gå inn i røykfylte bygninger (nivå 0) hvis gitte 
forutsetninger er oppfylt. Både Ørnes og Glomfjord brannstasjon har røykdykkertjeneste (nivå 
1) og kan bistå Engavågen og Halsa brannstasjon. Dette innebærer at røykdykkertjenesten 
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(nivå 1) opphører på Engavågen og Halsa brannstasjon. En forutsetning her er at Ørnes og 
Glomfjord brannstasjon har tilstrekkelig med røykdykkere. 

Drag og Storjord brannstasjon 

Begge brannstasjonene har vaktstyrken «uten vaktordning» og har røykdykker (nivå 0). 
Begge brannstasjonene er i dårlig teknisk tilstand og en oppgradering av brannstasjonene vil 
koste forholdsvis mye.  Brannstasjonene på Innhavet og Oppeid kan gi publikum den samme 
tjenesten. Et moment som er viktig å trekke fram er TQC på Drag. En forutsetning for å legge 
ned brannstasjonen på Drag er at TQC har industrivern som kan være førsteinnsats inntil 
støttestyrken kommer fra brannstasjonene på Innhavet og Oppeid. Ut fra en totalvurdering kan 
brannstasjonene legges ned og vaktordningen opphører.  

Misvær brannstasjon 

Kartleggingen av kjøretøyene på Misvær brannstasjon får tilstandsgradene «mannskapsbil 
ikke godt nok utformet og utrustet» og «mannskapsbil med store/alvorlige avvik (tilstand)». 
Dette gjelder mannskapsbil og tankvogn. Ut ifra risikobilde og hendelsesfrekvens er det ikke 
hensiktsmessig å utbedre bilene, men heller erstatte bilene med en fremskutt enhet. Den 
fremskutte enheten bør ha en kapasitet på 4-5 personer som kan gjøre en førsteinnsats. I dag 
er det 15 personer i «deltid uten vaktordning», men denne kan reduseres til 10-12 personer. 
Støttestyrken til Misvær brannstasjon er Beiarn brannstasjon og Knaplund brannstasjon. En 
forutsetning er at Beiarn og Knaplund brannstasjon er tilstrekkelig bemannet, kompetanse, 
materiell og utstyr. 

Fauske brannstasjon 

Fauske brannstasjon bygges opp som et senter for kompetanse på røkdykking og vil være 
støttestyrke til Sørfold, Sulitjelma og Saltdal. Personell på brannstasjonen får høyere stillings-
brøk ol. 

Oppsummerte effekter 

Mannskapsbil:  Reduserer 5 mannskapsbiler 

Antall røykdykkere:  Redusere 26 røykdykkere 

Antall personell:  Redusere 81 personer (brannkonstabler) 

Fremskutt enhet:  Øke med 4 fremskutte enheter 

Antall brannstasjoner: Legge ned 7 brannstasjoner 

Konsekvenser 

Det å organisere brannstasjonene i større enheter og i spesialisert kompetansemiljøer, gir også 
noen utfordringer. En utfordring som også eierkommunene ga uttrykk for, er hvordan en slik 
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organisering vil påvirke beredskapen i desentraliserte strøk. Det er behovet for geografisk 
nærhet som følge av innsatstid som fremheves som den største utfordringen. 

En kan risikere at fordelene med færre brannstasjoner, mannskaper og spesialisering mister 
mye av sin kraft på bekostning av lite tilstedeværelse og nærhet til lokalsamfunnet. Det kan 
oppstå en svakere kobling mellom kommunene og lokalbefolkningen. 

En annen utfordring kan være at relasjonen til lokale eksterne ressurser forvitrer og gjør det 
vanskeligere å benytte seg av et nettverk av ressurser. 

Forslag til styrevedtak 
1. Styret ber rep.skapet om å ta foreløpig sak med vedlegg til etterretning. 
2. Styret ber rep.skapet om å være tydelig på hvilke økonomiske rammer som skal ligge til 

grunn for den neste økonomiplanperioden 2022 – 2025, alternativer er som følger: 
a. Dersom dagens brannordning ønskes videreført med mindre justeringer så ber 

styret om at rep.skapet gir et tydelig signal om dette for det avsluttende arbeidet. 
b. Dersom en ny og bærekraftig brannordning (reduksjon på 10 - 20%) ønskes 

utviklet så ber styret om at rep.skapet gir et tydelig signal om dette for det 
avsluttende arbeidet. 

3. Avsluttende saksbehandling skal gjennomføres i rep.skapet i november 2020, men i 
forkant planlegges det med et eiermøte (dialogmøte) medio september. 

4. Saken skal inneholde effektbeskrivelser, detaljert konsekvensbeskrivelse, 
konsekvensjustert årsbudsjett samt kommunalt likelydende saksfremlegg. 

5. Styret ber rep.skapet om å planlegge med sluttbehandling i eierkommunene innen februar 
2021 slik at endelig vedtak kan danne grunnlag for årsbudsjett 2022. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS
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Vedlegg 1 - Brannordning Salten Brann IKS (internt arbeidsdokument) 
 
Se egen fil. 
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Vedlegg 2 - Dimensjonerende momenter for brannordningen 

 

Tema Beskrivelse 
Sannsynlighet for 
brann 

Med bakgrunn i brannstatistikk – hvor ofte brenner det og hva skal 
selskapet dimensjonere for (10-15-20 år)? 
Hvilke stasjoner er utenfor 15 år à kan vurderes nedlagt. 

Akseptabel 
restrisiko 

Større toleranse for restrisiko til slutt! 

Innsatstider 10, 20 og 30/40/50/60 forsvarlighet? Ved bekreftet brann hvor fort 
skal brannvesenet være i innsats ved viktige objekt og ifm tettsteder? 
Argumentasjon for at bør 30 blir bør 60 
Konsekvens er Helligvær, Bolga, Meløya, Misvær, Våg, Sør-Arnøya, 
Nygårdsjøen, Drag og Storjord. 

Geografisk 
plassering 

Innenfor rammene av de tre første – hvor skal brannstasjonen ligge for 
å sikre best mulig dekning av området for 10, 20 og 30/40/60. 
Handlingsrom innenfor innsatstidskravene samt kommunal kontekst.  

Avhengigheter Hvilke stasjoner kan dekke hva uten å ta hensyn til 
kommunegrensene? Stasjoner må tilhøre en ressursregion – må aldri 
vurderes bare alene. 1) Første innsats (lag), 2) påfølgende innsats (12-
14 mann) 

Forebygging Økt brannforebygging à mindre restrisiko à tilpasset beredskap (-) 
Redusert forebygging à mer restrisiko àtilpasset beredskap (+) 
Kompensere på viktige objekt à mer enn i dag!!! 
Viktige objekt skal være sprinklet og direktevarslet 
Trygg hjemme operativt i alle kommuner – 100 mobile slokkeanlegg. 

Kommunal ROS BL § 11 punkt f. Hva mener kommunen og hva mener vi på de andre 
punktene enn f? 

Grunneberedskapen 12-16 mann à for å oppnå en intensjon om et lag uten vakt. 
12 mann på tung stasjon 
8-10 mann på lett stasjon 

Tung stasjon Tyngre bilmateriell à ressursstasjoner (12-16 mann) 
Lett stasjon Mindre framskutte bilenheter (6-10 mann) 
Tjenesteportefølje 
og kompetanse 

Oversikt som visertjenester som kan tilbys med treningsbehov i timer 
(0,96% à økes) Utrykningsledere. Spesialisering vurderes sterkere 
Røykdykking nivå 0 over alt. Fauske og Bodø hhv 1 og 2. 
Mer tid til trening i modell 2 og mindre i modell 1 

Antall konstabler 320 konstabler totalt i dag 
Modell 2 à 20 % reduksjon = 260 (pga færre stasjoner 
Modell 1 à Mindre justeringer 

Vaktbehov pr 
stasjon 

Modell som i dag mer eller mindre 
Modell 2 – redusert med 50 % 

Sambandsstrategi Behov for nødnett 
Modell 1 à Radiobehov som i dag / alarm på nødnett 
Modell 2 à Stasjonert radiomateriell / alarm på SMS. 

Hendelseserfaring Omfang av hendelser à avtagende, stigende 
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Vedlegg 3 - Sannsynlighet for brann i bygning – statistikk 

 

 


