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SAMMENDRAG 

Salten Brann IKS er i en prosess kalt «prosjekt ROS 2020» som innebærer å oppdatere dagens ROS-analyse 

for selskapet og videre utarbeide en beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse for regionen og underlag 

for riktig dimensjonering og organisering av brannvesenet.  

Multiconsult er engasjert av Salten Brann IKS som ekstern part for å gjennomføre to arbeidsprosesser som 

del av «prosjekt ROS 2020».  

Arbeidsprosessene omhandler:  

- Arbeidsprosess 1: Kartlegging av mulighetsrom med tanke på relevante nasjonale og regionale 

rammefaktorer (denne rapporten). 

- Arbeidsprosess 2: Kartlegging selskapets ståsted/kvalitet av egen beredskapsstruktur i regionen 

Salten (se egen rapport, 10211957-RIS-RAP-002 Kartlegging av Salten Brann IKS). 

Videre har Multiconsult utarbeidet en GIS-analyse for å kunne vurdere optimal plassering av 

brannstasjonene med tanke på for eksempel utrykningstid og dekningsgrad, fremtidig bosetning og 

naturfarer. Deler av resultatene fra GIS-analysen er gjengitt i denne rapporten. Videre er overordnede 

resultater fra arbeidsprosess 2 gjengitt i denne rapporten hvor dette vurderes å være hensiktsmessig.  

Formålet med arbeidsprosess 1 er å identifisere potensielle mulighetsrom for Salten Brann IKS. Med 

mulighetsrom menes alternative måter å operere innen de fastsatte rammene, gjeldende for eksempelvis 

organisering av ledelse, plassering av brannstasjoner, samhandling med andre myndigheter eller relevante 

aktører for Salten Brann IKS sitt arbeid, og strukturering av interne beredskapsressurser. Arbeidsprosessen 

er i utgangspunktet på et overordnet nivå da dette gir et helhetlig bilde av de operasjonelle rammene satt 

for Salten Brann IKS. Hensikten er ikke å konkludere med bestemte tiltak, men å utforske potensialet for 

Salten Brann IKS sin organisering og overordnet oppdragsløsning i regionen.  

 

Gjennomføringen av arbeidsprosess 1 har inkludert en befaring av Salten Brann IKS sitt ansvarsområde, 

arbeidsmøter og litteraturstudie. Arbeidet har omfattet følgende delelementer: 

- Kartlegging av rammer av betydning for Salten Brann IKS sin beredskap og forebyggende arbeid 

(lover, forskrifter, regionale rammer). 

- Beskrivelse av Salten Brann IKS og tilhørende ansvarsområde (systembeskrivelse). 

- Vurdering av status for Salten Brann IKS opp mot kartlagte rammer. 

- Identifikasjon av mulighetsrom innenfor avdekkede rammer.  

 

De kartlagte rammene som er førende for Salten Brann IKS sitt virke er kartlagt gjennom et litteraturstudie. 

Litteraturstudiet omfatter systematisk gjennomgang av nasjonale, regionale og juridiske føringer, for å kunne 

etablere en forståelse av rammeverket brannvesenet må forholde seg til. Resultatet av denne kartleggingen 

finnes i vedlegg 2.  

 

Med utgangspunkt i de kartlagte rammene og den etablerte systembeskrivelsen av Salten Brann IKS sitt 

ansvarsområde og tilhørende risikobilde (se kapittel 3) har ulike mulighetsrom blitt utforsket (se kapittel 4). 

De ulike mulighetsrommene og tilhørende hovedkonklusjoner er gjengitt i tabellen på neste side.  
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Tydelige trender og 

potensielle 

mulighetsrom  

Mål for bedre utnyttelse av 

mulighetsrommet 

Forslag til videre prioritering av tiltak   

• Brannvesenet 

beveger seg mot å 

bli et 

beredskapsvesen 

fremfor et 

brannvesen 

 

• Salten Brann IKS 

opererer med ulike 

geografiske 

ansvarsområder 

avhengig av 

hendelsestyper 

 

• Et godt 

forebyggende 

arbeid gir gode 

resultater 

 

• Etablering av et IKS 

åpner for 

risikobasert 

tilnærming til 

plassering og 

bemanning av 

brannstasjoner 

 

• Samhandling er 

sentralt i arbeid 

med 

samfunnssikkerhet 

Det må arbeides for en felles 

forståelse og eierskap av 

kommunenes-, regionens-, 

spesifikke tjenester utenfor 

regionen og brannvesenets 

ROS-analyse. Dette legger 

underlaget for 

arbeidsomfanget og 

forventinger til brannvesenet 

og videre føringer for 

bemanning, kompetanse og 

utrustning av hele regionen.  

Bedre samarbeid mellom kommuner og brannvesenet, eks. 

etablering av samfunnssikkerhetskoordinator i eierkommunene 

Koherens mellom eierkommunenes og brannvesenets ROS-

analyser  

Gjennomføre egne risikovurderinger (og beredskapsanalyser) 

av spesielle tjenester som går utenfor egen region (RITS, 

redningsdykking, snøskredberedskap) i samarbeid med aktuelle 

aktører.  

Forventningsavklaring arbeidsomfang og finansiell støtte opp 

mot eierkommuner og andre aktører.  

Involvere andre aktører i egne (Salten Brann IKS sine) prosesser 

Kompetanse og bemanning 

må øke i takt med voksende 

oppdragsportefølje 

Vurdere behov for bemanning og kompetanse opp mot 

gjennomførte ROS-analyser. 

Identifisering av potensiale for tverrsektorielt samarbeid med 

aktuelle aktører, eks. tverrfaglig tilsyn. 

Identifisere behov og muligheter til bruk av «frivillig innsatsperson». 

Vurdere potensiale ved bruk av sivilpersoner som en ressurs 

Sentralisering av spesialkompetanse (knytte opp mot 

heltidsstillinger) og større stasjoner som kunnskapssenter 

Vurdere potensiale i å kombinere roller i kommunen og 

branntjenesten, spesielt for mer «isolerte» kommuner (eks. Værøy)  

Øke fokuset på forebyggende 

arbeid 

Tidlig deltakelse og involvering i kommuners planprosesser 

Identifisering av potensiale for tverrsektorielt samarbeid med 

aktuelle aktører 

Avsette ressurser til å definere og identifisere fremtidens 

risikoutsatte gruppe for Salten regionen 

Risikobasert tilnærming til forebyggende oppgaver 

Samhandling mellom 

forebyggende- og 

beredskapsavdelingen 

Økt fokus på samarbeid og hvilke oppgaver som kan gjøres på tvers 

av avdelinger i brannvesenet (eks. tilsyn, feieroppdrag, beredskap)  

Økt bruk av statistiske data/rapporteringsverktøy (som BRIS) for å 

bidra til økt forståelse av dagens risikobilde 

Vurdere bruk av ny teknologi for effektivisering av forebyggende- og 

beredskapsarbeid 

Risikobasert tilnærming til 

plassering og bemanning av 

brannstasjoner 

Se plassering ved etablering av (nye) brannstasjoner forbi 

kommunegrenser (helhetstankegang) 

Vurdere områder helhetlig med tanke på bemanning 

(overdimensjonert/underdimensjonert), vurdere økt bruk av 

fremskutt enhet ved områder med midlertidig økt risiko (eks. 

vegstrekninger, hyttefelt (sesongbasert), vær-basert) 

Vurdere løsninger for bærekraftig utforming av brannstasjoner for å 

ivareta krav til ren/skitten sone og vask av utstyr/brannbekledning, 

eksempelvis mobil container.  

Drøfte «bør-kravet» opp mot regionens (og kommunenes) risiko- og 

sårbarhetsbildet. Vurdere risikoreduserende tiltak i bygg og/eller 

hensiktsmessig bemanning.  
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Brannvesenet beveger seg mot å bli et beredskapsvesen fremfor et brannvesen 

De siste årene har brannvesenets oppdragsportefølje vokst, og omhandler i dag mange flere hendelsestyper 

enn konvensjonelle brannhendelser. En større variasjon av oppdrag det forventes at brannkonstabler skal 

kunne håndtere medfører også skjerpede krav til deres kompetanse. Det stilles da spørsmål ved om det er 

rimelig å forvente at alle brannkonstabler, inkludert deltidsansatte, skal kunne håndtere hendelser som 

inkluderer helsebistand, trafikkulykker, skogbrann og andre naturfarer. Alternativt kan alt personell med 

tilstrekkelig kompetanse for å løse en spesifikk type hendelse sentraliseres ved én eller flere stasjoner. Dette 

vil generelt øke brannvesenets utrykningstid til disse type hendelser, men vil redusere krav til kompetanse 

og øvelsesgjennomføring for deltidsansatte. En slik løsning er allerede implementert av Salten Brann IKS da 

personell med kompetanse innen redningsdykking, skredulykker og redning til sjøs er sentralisert ved Bodø 

stasjon. Videre er betydningen av den nye brann- og redningsvesenforskriften drøftet. 

 

Eldrebølgen 

Den demografiske utviklingen i Salten blir også vurdert som en fremtidig utfordring. Ettersom eldre 

hjemmeboende innbyggere utgjør en større brannrisiko enn den generelle befolkningen er 

befolkningsframskrivingen for Salten svært viktig. Frem mot 2040 vil Salten oppleve en 50% vekst av 

innbyggere i aldersgruppen over 64 år. Denne aldersgruppen er trukket frem ettersom det er en sterk 

korrelasjon mellom økende alder og risikoen for at personen er involvert i eksempelvis en brann- eller 

trafikkulykke. Det merkes at majoriteten av denne aldersgruppen er friske og raske mennesker som kan 

utgjøre en betydelig ressurs for Salten Brann IKS sitt brannforebyggende arbeid. Å kunne utnytte deres 

kapabilitet vil kreve organiseringsinnsats fra brannvesenet da dette i stor grad vil være nybrottsarbeid. Videre 

vurderes det som hensiktsmessig å involvere brannkonstabler og feiere i det forebyggende arbeidet rettet 

mot risikoutsatte personer. Den kommende eldrebølgen vil likevel skjerpe kravene for Salten Brann IKS sitt 

brannforebyggende arbeid og etablering av nødvendig beredskap. Det jobbes i dag målrettet mot 

risikoutsatte grupper. Dette arbeidet vil bli viktigere i fremtiden da antall personer som defineres som 

risikoutsatt vil øke jevnt fremover. Det anses også som naturlig å vurdere effekten av å benytte frivillige 

innbyggere i det forebyggende arbeidet rettet mot risikoutsatte grupper. 

 

Håndtering av hendelser utenfor Salten 

Det har de siste årene vært en økende trend hvor Salten Brann IKS har måtte håndtere ulike hendelser 

utenfor Saltenregionen. Her ble hovedsakelig hendelser knyttet til drukningsulykker, skredulykker og 

redningsinnsats til sjøs undersøkt. Dette er ulykker som i stor grad håndteres av brannvesenet i samarbeid 

med andre nødetater og beredskapsaktører som ofte opererer med andre geografiske ansvarsområder enn 

Salten Brann IKS. For disse hendelsene forventes det at Salten Brann IKS skal yte bistand langt utenfor sitt 

geografiske ansvarsområde. Eksempelvis er de pliktet til å bistå skip i nød i internasjonale farvann utenfor 

Salten. Det er viktig at det gjennomføres risikovurderinger for hendelser som løses utenfor Saltenregionen. 

Dette vil kreve involvering av beredskapsaktører med inngående kjennskap til eventuelle lokale 

beredskapsressurser og de lokale risikoforholdene. Det stilles videre spørsmål om hvem som skal finansiere 

denne beredskapen. Etablering av nødvendig beredskap for å kunne håndtere de tre overnevnte 

hendelsestypene vil kreve spesifikk kompetanse, jevnlig øvelse og spesialisert utstyr. Videre kan 

brannvesenet måtte håndtere en større og mer tidkrevende hendelse til sjøs som kan svekke beredskapen i 

Salten. Ettersom dette vil være ekstraordinære hendelser, i tillegg til at Salten Brann IKS disponerer mange 

brannkonstabler, vurderes likevel svekkelsen av beredskapen som følger av RITS-hendelser til å være 

minimal.  Dette er likevel noe som bør undersøkes ytterliggere. Videre er det et politisk ønske å øke 

cruiseskiptrafikken i regionen noe som medfører et ansvar for å ha etablert tilstrekkelig beredskap for å 
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kunne håndtere hendelser som involverer flere tusen passasjerer til sjøs. Her vil ikke Salten Brann IKS operere 

alene, men vil være en av mange beredskapsaktører, noe som stiller strenge krav til samordning mellom dem. 

 

Etablering av et IKS åpner for risikobasert tilnærming til plassering og bemanning av brannstasjoner 

GIS-analysen viser at dagens organisering og plassering av Salten Brann IKS sine brannstasjoner gjør det mulig 

å nå ca. 80% av alle bygg innen 20 minutter og 99,2% av alle bygg innen 60 minutter. Hvorvidt denne 

dekningsgraden er akseptabel eller ei blir ikke drøftet i denne rapporten.  Videre viser GIS-analysen at det vil 

være mulig å velge alternative løsninger med tanke på plassering av brannstasjoner. De ulike simulerte 

scenarioene viser hvordan ulike øvre tidsgrense for å nå en dekningsgrad på 100% påvirker antall nødvendige 

brannstasjoner. For å kunne nå alle bygg i Salten innen 30 minutter vil det være nødvendig med 36 

brannstasjoner. For å kunne sikre 100% dekningsgrad av alle bygg innen 40 minutter vil det være et behov 

for 24 stasjoner. Settes øvre tillatte utrykningstid til 60 minutter vil 20 stasjoner være tilstrekkelig for å oppnå 

en 100% dekningsgrad.  Det merkes at det vil være mulig å implementere tiltak for å kompensere for redusert 

dekningsgrad. Eksempelvis kan det være hensiktsmessig å avvikle én brannstasjon som dekker ett sykehjem 

ved å implementere risikoreduserende tiltak for å kompensere for den økte utrykningstiden. Videre kan det 

være aktuelt å benytte fremskutte enheter som et rimeligere alternativ til egne brannstasjoner. Fremskutte 

enheter kan ha en dynamisk plassering som følge av et dynamisk risikobilde. Eksempelvis kan en fremskutt 

enhet plasseres langs ulykkeutsatte veistrekninger i perioder hvor sannsynligheten for ulykker er størst, 

eksempelvis ved rushtid. Videre kan den fremskutte enheten plasseres i nærheten av hyttefelt i helger og 

ferier når hyttene blir mest brukt. Det vil med andre ord være nødvendig å vurdere hvilken dekningsgrad 

brannstasjoner skal ha i regionen og eventuelt om risikoreduserende tiltak for særskilte objekter kan veie 

opp for økt utrykningstid eller om det vil være behov for økt bruk av fremskutte enheter. 

 

Samhandling er sentralt i arbeid med samfunnssikkerhet 

Å sørge for effektivt samvirke med andre relevante aktører er et pågående arbeid for Salten Brann IKS. Å 

være klar over hvilke ressurser som befinner seg i de ulike kommunene/ i Salten-regionen, og kunne oppsøke 

disse, er veldig viktig for å kunne styrke beredskapen i regionen i størst mulig grad. Det vil da være nødvendig 

å ha innblikk i hvilken kompetanse, behov, styrker, svakheter og materiell de ulike aktørene besitter for å 

kunne oppnå best mulig samarbeid mellom disse og brannvesenet. Videre vil det kunne bidra til økt 

kunnskaps- og informasjonsutveksling samt effektivisere bruken av tilgjengelige ressurser i regionen. 

Eksempelvis vurderes det som svært viktig at det er et godt samarbeid mellom Salten Brann IKS og 

eierkommunene. Dette er to ekstremt viktige aktører for den kommunale og regionale samfunnssikkerheten. 

Et effektivt samarbeid mellom dem vil gjøre det mulig å jobbe opp mot felles strategiske målsetninger. En 

effektiv måte å styrke dette samarbeidet på vil eksempelvis være å involvere hverandre i utarbeidelsen av 

ROS-analyser og beredskapsplaner. Denne form for samarbeid eksisterer i Salten per dags dato, men 

vurderes som såpass viktig at det nevnes i denne rapporten. Kommunal beredskapsplikt ble også sett i 

sammenheng med brannvesenets beredskapsplikt. Videre ble brannvesenet som en sentral aktør for et 

helhetlig tverrsektorielt arbeid for å styrke kommunal og regional samfunnssikkerhet diskutert.  

 

Samarbeidet mellom Salten Brann IKS sin forebyggende- og beredskapsavdeling vurderes også som et 

interessant mulighetsrom. Formålet med et sterkt samarbeid mellom de to avdelingene er å skapes et felles 

risikobilde for de to avdelingene som jevnlig oppdateres, eksempelvis etter tilsyn eller håndtering av reelle 

hendelser. Økt felles forståelse og prioriteringer mellom de to avdelingene bidrar til å kunne skape en felles 

forståelse av brannvesenets helhetlige rolle i samfunnet. For å oppnå dette kreves det at alle ansatte jobber 

ut ifra et sett felles verdier og jobber opp mot samme visjoner og mål. Hvis forebyggende avdeling og 

beredskapsavdelingen opererer med ulike verdier, mål og visjoner kan det oppstå to sub-kulturer. Skulle 
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dette skje vil det være utfordrende for avdelingene å dra i samme retning for å nå fastsatte felles 

overordnede strategiske og taktiske målsetninger.  Her trekkes bruk av BRIS-data og resultater fra tilsyn som 

mulige virkemidler for å øke forståelsen av hverandres arbeid og forbedre kunnskapsutvekslingen. Det vil 

også være hensiktsmessig å gjøre en vurdering på om balansen mellom det forebyggende arbeidet og 

beredskapsarbeidet er hensiktsmessig. En slik vurdering vil gjøre det mulig å treffe mer effektive 

risikoreduserende tiltakene. 

 

Avslutningsvis presenteres noen få temaer eller problemstillinger som ikke dekkes av denne rapporten. Disse 

vurderes likevel som viktige for Salten Brann IKS sin oppdragsløsning. Disse temaene/ problematikkene 

omhandler i hovedsak: 

 

• Stedvis manglende sambandsdekning som kan ha betydning for oppdragsløsning utenfor bebodde 

områder 

• Det mangler risikovurderinger for oppdrag/ hendelser som løses utenfor Saltenregionen 

• Det er nødvendig å gjennomføre videre analyser av GIS-analysen da alle analyser og resultater ikke 

kan presenteres i denne rapporten 

• Nasjonalt mangler det en metodikk/ prosess for identifisering av risikoutsatte personer, noe som vil 

være veldig viktig for å organisere brannvesenets forebyggende arbeid rettet mot disse personene.  
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1 Innledning 

Salten Brann IKS er i en prosess kalt «prosjekt ROS 2020» som innebærer å oppdatere dagens ROS-

analyse for selskapet og videre utarbeide en beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse for regionen 

og underlag for riktig dimensjonering og organisering av brannvesenet.  

Multiconsult er engasjert av Salten Brann IKS som ekstern part for å gjennomføre to arbeidsprosesser 

som del av «prosjekt ROS 2020».  

Arbeidsprosessene omhandler:  

- Arbeidsprosess 1: Kartlegging av mulighetsrom med tanke på relevante nasjonale og regionale 

rammefaktorer (denne rapporten). 

- Arbeidsprosess 2: Kartlegging selskapets ståsted/kvalitet av egen beredskapsstruktur i regionen 

Salten (se egen rapport, 10211957-RIS-RAP-002 Kartlegging av Salten Brann IKS). 

Videre har Multiconsult utarbeidet en GIS-analyse (geografisk informasjonssystem) for å kunne 

vurdere optimal plassering av brannstasjonene med tanke på for eksempel utrykningstid og 

dekningsgrad, fremtidig bosetning og naturfarer. Deler av resultatene fra GIS-analysen er gjengitt i 

denne rapporten. Videre er overordnede resultater fra MultiMap (arbeidsprosess 2) gjengitt i denne 

rapporten hvor dette vurderes å være hensiktsmessig.  

1.1 Formål 

Formålet med arbeidsprosess 1 er å identifisere potensielle mulighetsrom for Salten Brann IKS. Med 

mulighetsrom menes alternative måter å operere innen de fastsatte rammene, gjeldende for 

eksempelvis organisering av ledelse, plassering av brannstasjoner, samhandling med andre 

myndigheter eller relevante aktører for Salten Brann IKS sitt arbeid, og strukturering av interne 

beredskapsressurser. Arbeidsprosessen er i utgangspunktet på et overordnet nivå da dette gir et 

helhetlig bilde av de operasjonelle rammene satt for Salten Brann IKS. Hensikten er ikke å konkludere 

med bestemte tiltak, men å utforske potensialet for Salten Brann IKS sin organisering og overordnet 

oppdragsløsning i regionen.  

Oppdraget er å beskrive den helhetlige organiseringen av Salten Brann IKS, for å videre utforske 

muligheter hvor Salten Brann IKS kan levere bedre tjenester til sine eierkommuner. I dette ligger 

strategiske valg rundt for eksempel plassering av stasjoner, utstyrsbehov og kompetansebehov ift 

risikobilde for Salten, og hvilke nye trusler som må tas hensyn til. Det legges ikke opp til å gå i detalj på 

f.eks individnivå på personell eller spesifikt utstyrsbehov, som antall strålerør, slanger og pumper på 

bil. Det kan likevel vurderes som hensiktsmessig å fokusere på enkelte særtrekk som preger 

oppdragsløsningen til Salten Brann IKS. Eksempelvis kan dette omfatte utstrakt bruk av 

deltidsbemanning og utfordringer knyttet til å dekke et stort geografisk område med stedvis 

utfordrende fremkommelighet. 
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1.2 Forutsetninger, avgrensninger, rammebetingelser 

Følgende avgrensninger er gjort for «mulighetsstudien»:  

- Analysen gjennomføres på et overordnet nivå, ref. beskrivelsen under kap. 1.1. Formålet med 

analysen er ikke å være «komplett» mht. å tilfredsstille rammeverk/regelverk, men å utforske 

potensialet for brannvernregionen for å oppnå en mest mulig hensiktsmessig beredskap.  

- Analysen fokuserer på organisering av brannvesenet i Salten. Nødalarmeringssentralen vurderes 

ikke.  

- Vurderingene bygger i stor grad på gjennomført ROS-analyse for Saltenregionen og Salten Brann 

IKS. 

Arbeidet vil omfatte følgende delelement: 

- Kartlegging av rammer av betydning for Salten Brann IKS sin beredskap og forebyggende arbeid 

(lover, forskrifter, regionale rammer). 

- Beskrivelse av Salten Brann IKS og tilhørende ansvarsområde (systembeskrivelse). 

- Vurdering av status for Salten Brann IKS opp mot kartlagte rammer (arbeidsmøte). 

- Identifikasjon av mulighetsrom innenfor avdekkede rammer (litteraturstudie, befaring og 

arbeidsmøte). 

1.3 Forkortelser 

Forkortelse Beskrivelse 

DIM Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
(Dimensjoneringsforskriften) av 01.07.2002. 

DSB Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 

GIS Geografisk informasjonssystem 

IKS Interkommunalt selskap 

IUA Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensning 

n.d. Ingen dato (Engelsk: no date) 

NVE Norges vassdrag- og energidirektorat 

RITS Redningsinnsats til sjøs 

ROS Risiko og sårbarhet 

SSB Statistisk Sentralbyrå 

VDIM Veiledning til Dimensjoneringsforskriften 

UL Utrykningsleder 

Tabell 1: Forkortelser 
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2 Metodebeskrivelse 

2.1 Generelt 

Funn presentert i denne rapporten er basert på en kombinasjon av ulike former for 

informasjonsinnhenting. I hovedsak har dette omhandlet  

- litteraturstudie 

- en befaring av deler av systemet som vurderes 

- flere arbeidsmøter med ansatte ved Salten Brann IKS 

- gjennomført GIS-analyser 

- en kartlegging av status for Salten Brann IKS sine brannstasjoner med tilhørende bemanning, 

kompetanse og utrusting ved bruk av MultiMap.  

Både GIS-analysen (online modell) og resultatene fra MultiMap (10211957-RIS-RAP-002) er presentert 

i sin helhet i egne leveranser utarbeidet av Multiconsult.  

Rapporten fokuserer på større sammenhenger og belyser større deler av Salten Brann IKS sitt virke og 

hvilke faktorer som legger føringer for deres overordnede oppdragsløsning. Den medfølgende 

svakheten ved å vurdere Salten Brann IKS sitt mulighetsrom på et overordnet nivå er at veldig 

spesifikke, men viktige forhold, kan overses. Det er derfor valgt å gjøre grundigere vurderinger av 

enkelte forhold som anses som interessante eller viktige for Salten Brann IKS sin oppdragsløsning. 

Forhold som har blitt vurdert i større detalj har i hovedsak blitt avdekket etter innspill fra Salten Brann 

IKS, hovedsakelig gjennom arbeidsmøter. Salten Brann IKS har likevel i svært liten grad lagt føringer 

eller satt krav for hvilke aspekter ved deres organisering eller oppdragsløsning denne rapporten skal 

omhandle. Dette anses som viktig da formålet med dokumentet er å undersøke brannvesenets 

mulighetsrom på en uavhengig måte.  

2.2 Analyse av mulighetsrom 

2.2.1 Litteraturstudie 

De kartlagte rammene som er førende for Salten Brann IKS sitt virke er kartlagt gjennom et 

litteraturstudie. Litteraturstudiet omfatter systematisk gjennomgang av nasjonale, regionale og 

juridiske føringer, for å kunne etablere en forståelse av rammeverket brannvesenet må forholde seg 

til. De nasjonale, regionale og kommunale rammene har i hovedsak kun blitt vurdert som et bakteppe 

da føringene som fremgår av slike rammer ofte er mindre konkrete og spesifikke sammenlignet med 

lover og forskrifter med tilhørende veiledere. Eksempelvis vil Stortingsmeldinger, Nærpolitireformen 

og kommunale områdereguleringsplaner vurderes som et bakteppe for det videre arbeidet. Det 

avdekkede rammeverket har videre lagt føringer for identifisering av mulighetsrommene som er 

vurdert videre i denne rapporten. En fullstendig oversikt over dokumenter som vurderes å legge 

sentrale føringer for Salten Brann IKS finnes i vedlegg 2. Vedlegget inkluderer også dokumenter som 

er vurdert til å ikke ha relevans for det mulighetsrommet som vurderes videre i denne rapporten.  

Det er også gjennomført et litteraturstudie for ytterliggere å kunne identifisere og beskrive 

mulighetsrommet for Salten Brann IKS. Studiet har tatt for seg et større utvalg skriftlige kilder og har 

omfattet en gjennomgang av utvalgte fagrapporter, statistikk, nyhetsartikler og Salten Brann IKS sine 

egne rapporter, årsmeldinger osv. Litteraturstudiet har i hovedsak vært begrenset til norske kilder, 

men har også inkludert flere skandinaviske fagrapporter. Hovedvekten er norske kilder, da spesielt 

fagrapporter. Dette forklares med at disse kildene har forholdt seg til samme rammeverk som Salten 

https://cloudgis.multiconsult.no/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=ff82b5e8d4644879af20eda1146fe701
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Brann IKS jobber innenfor. Hensikten med å gjennomgå skandinaviske kilder er for å undersøke 

hvordan brannvesen i andre land forholder seg til tilsvarende muligheter og utfordringer som Salten 

Brann IKS står ovenfor. Dette vurderes til å kunne gi nye perspektiv på de utvalgte mulighetsrommene 

og fokusområdene.  

2.2.2 Befaring og analysemøter 

19.06.2019 ble det gjennomført en befaring av deler av ansvarsområdet til Salten Brann IKS, hvor fem 

brannstasjoner ble befart. Hensikten med befaringen var å få et innblikk i variasjonen av hva som 

inngår i begrepet «brannstasjon» i IKS’et, samt et grovt overblikk over Salten Brann IKS sitt 

ansvarsområde. Brannstasjonene som ble besøkt var Fauske, Rognan, Misvær, Knaplund og Bodø 

stasjon. Stasjoner ble valgt med bakgrunn i lokasjon, størrelse og utrustning, bemanning og alder. 

Videre var tid til disposisjon for befaringen avgjørende for hvilke stasjoner som kunne besøkes.  

Befaringen ble gjennomført sammen med Sturla Roti som er prosjektleder for «ROS-2020», og Kjetil 

Haugen som er leder for beredskapsavdelingen til Salten Brann IKS. Dette ga mulighet for utspørring, 

samt en mer generell innføring i Salten Brann IKS sin organisering, arbeidsmåte, utfordringer og 

muligheter.  

Videre ble det gjennomført fem arbeidsmøter mellom Multiconsult og ansatte med sentrale roller i 

Salten Brann IKS. Møtene har gitt anledning for å oppnå større innblikk i Salten Brann IKS sin 

overordnede oppdragsløsning. Dato og deltakere under befaringen og arbeidsmøtene er gitt i tabell 2. 

I tillegg har disse møtene blitt brukt for å få besvart spesifikke spørsmål. Nødvendige spørsmål og 

avklaringer som ikke er gjennomgått under arbeidsmøtene har blitt besvart gjennom epost eller 

telefon.  

Deltakere Organisasjon Rolle 

Arbeidsmøter 

Befaring  Arb.møte 1 

«forebygging 

Arb.møte 2 

«beredskap» 

Arb.møte 3 

«mulighetsrom» 

19.06.19 25.05.19 04.07.19 12.08.19 

Per 

Gunnar 

Pedersen 

Salten Brann 

IKS 

Brann- og 

redningssjef 
 X X X 

Sturla 

Roti 

Salten Brann 

IKS 
Prosjektleder X X   

Kjetil 

Haugen 

Salten Brann 

IKS 

Avdelingsleder, 

beredskap 
X  X  

Ivar 

Hogstad 

Salten Brann 

IKS 

Avdelingsleder, 

forebyggende 
 X X X 

Tore 

Nordli 

Salten Brann 

IKS 

Nestleder, 

beredskap 
   X 

Henrik 

Bjelland 
Multiconsult Risikorådgiver  X X X 

Ida 

Lundby 
Multiconsult Risikorådgiver X X X X 

Bjørnar 

Raaen 
Multiconsult Risikorådgiver X X X X 

Tabell 2: Deltakere under befaring og arbeidsmøter
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2.2.3 Utvelgelse av fokusområder  

For å vurdere mulighetsrommet Salten Brann IKS kan operere i, er det tatt utgangspunkt i de 

begrensninger og oppgaver Salten Brann IKS er pålagt eller tillagt. Dette inkluderer eksempelvis krav 

til organisering, hendelser det må etableres beredskap for og påkrevd eller frivillig samarbeid med 

andre myndigheter. Med utgangspunkt i rammer fastsatt av eksempelvis stortingsmeldinger, lover og 

forskrifter er eventuelle mulighetsrom vurdert. Mulighetsrom er alternative måter å operere innenfor 

de fastsatte rammene, gjeldende for eksempelvis organisering av ledelse, plassering av 

brannstasjoner, samhandling med andre myndigheter eller relevante aktører for Salten Brann IKS sitt 

arbeid, og strukturering av interne beredskapsressurser.  

Sammen med Salten Brann IKS er det besluttet å avgrense hvor mange mulighetsrom eller 

fokusområder som skal undersøkes. Det er derfor nødvendig å kunne avveie hvilke mulighetsrom som 

er mer interessante å undersøke enn andre. En slik prioritering tar utgangspunkt i den initiale 

vurderingen av hvor store forbedringsmuligheter de ulike mulighetsrommene eller fokusområdene 

representerer for Salten Brann IKS. Denne vurderingen baseres på ulike kriterier som vurderes som 

sentrale for Salten Brann IKS sin oppdragsløsning. Et sentralt vurderingskriterium for de identifiserte 

mulighetsrommene er muligheten til å redusere risiko eller å kunne omstille seg som følge av endret 

risikobilde. Videre vil en eventuell mulighet til å effektivisere brannvesenets arbeid veie tungt ved 

utvelgelse av hvilke mulighetsrom som skal vurderes videre. Det vil også være viktig å ha et bevisst 

forhold til de økonomiske aspektene de ulike mulighetsrommene representer. Det vil likevel ikke bli 

gjort grundige økonomiske vurderinger, da dette ikke vurderes som hensiktsmessig for en overordnet 

mulighetsstudie. Det vil ikke bli fremmet spesifikke tiltak knyttet til de ulike mulighetsrommene eller 

fokusområdene. Dette gjøres for å kunne holde et overordnet nivå, ettersom spesifikke tiltak kan 

medføre strengere krav til detaljnivå for å kunne vurdere tiltakenes effekt. Eksempelvis kan det 

oppfordres til at Salten Brann IKS må ta hensyn til den kommende eldrebølgen, men det vil ikke 

fremmes konkrete anbefalinger om økt bruk av sprinkleranlegg i boliger til eldre hjemmeboende 

innbyggere. Det vurderes dithen at en slik anbefaling av tiltak krever en vurdering av tiltakets effekt og 

en drøfting vedrørende tiltakets styrker og svakheter.  

2.2.4 GIS-analyse og MultiMap 

Foruten litteraturstudie, befaring og arbeidsmøter er det gjennomført en GIS-analyse samt en 

kartlegging av status for Salten Brann IKS sine brannstasjoner med tilhørende bemanning, kompetanse 

og utrustning ved bruk av MultiMap. Både GIS-analysen og MultiMap er egne leveranser, uavhengig 

av denne rapporten. Resultatene fra disse leveransene gjengis likevel i denne rapporten der det er 

hensiktsmessig. GIS-analysen vil være unntatt offentligheten ettersom denne inkluderer 

hendelsesstatistikk og –rapporter som også er unntatt offentligheten. Hovedfunn vedrørende 

lokalisering av brannstasjoner med tilhørende dekningsgrad og befolkningsframskrivinger vil derfor 

presenteres i denne rapporten ettersom dette er informasjon som er åpen for alle. En kort innføring i 

hva GIS og MultiMap omhandler er gitt under. 

GIS  

GIS er et digitalt database-system som brukes for å behandle plassbestemt informasjon. 

Databehandlingen omfatter registrering, analyse og presentasjon av stedsrelevant data for Salten 

Brann IKS. Resultater fra dataregistrering og –analyse presenteres som web-baserte interaktive kart 

hvor brukerne av GIS kan gjøre egne analyser basert på data og informasjon inkludert i tjenesten. Slik 

informasjon inkluderer eksempelvis demografisk informasjon, plassering av bygg og 

hendelsesstatistikk. Multiconsult har gjennomført flere simuleringer med bakgrunn i tilgjengelig data 
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for å tillate en videre analyse/ vurdering av hvorvidt dagens plassering av eksisterende brannstasjoner 

er hensiktsmessig.  

MultiMap 

MultiMap er et kartleggingsverktøy benyttet for å kartlegge teknisk tilstand og egnethet for samtlige 

av Salten Brann IKS sine brannstasjoner. Videre er verktøyet benyttet til å kartlegge stasjonenes 

utrustning (som kjøretøy og materiell) samt tilhørende bemanning og kompetanse ved stasjonene. 

Kartleggingen gjennomføres ved at personer med inngående kjennskap til de ulike stasjonene svarer 

ut tilstandsgrader knyttet til forholdene nevnt over. MultiMap beskriver fire tilstandsgrader knyttet 

flere titalls forhold relevant for drift av brannstasjoner. Den beste tilstandsgraden, tilstandsgrad 0, 

beskriver en tilstand hvor forholdet er mer enn tilstrekkelig, tilstandsgrad 1 anses som tilstrekkelig, 

tilstandsgrad 2 som mangelfull og tilstandsgrad 3 innebærer alvorlige mangler. Resultatet av 

kartleggingen vil være en statusoversikt over stasjonens tekniske tilstand, egnethet, utrustning, og 

bemanning og kompetanse knyttet til stasjonen. Funnene fra kartleggingen kan benyttes til å avgjøre 

om det vil være nødvendig å gjøre oppgraderinger av bygg, tilføre stasjonen nytt utstyr eller om 

bemanningen av stasjonen bør omstruktureres. Det kan settes måltall å strekke seg etter, og 

gjennomføre denne formen for kartlegging periodisk, eksempelvis annen hvert år, av ansatte ved 

Salten Brann IKS. Dette gjør det mulig å overvåke status for hver brannstasjon og følge utviklingen av 

de forholdene som kartlegges. Figur 1 gir et eksempel på hvilke forhold som er kartlagt og hvordan 

tilstandsgradene beskrives. 

 

Figur 1: Eksempel på forhold kartlagt ved bruk av MultiMap (kilde: Multiconsult) 
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3 Systembeskrivelse  

Systembeskrivelsen presentert i dette kapittelet er primært basert på dokumentene listet i tabell 3 og 

nasjonale rammeverk beskrevet i vedlegg 2. Videre har både befaring av deler av ansvarsområdet til 

Salten Brann IKS og fem av deres brannstasjoner samt arbeidsmøtene knyttet til arbeidsprosessen vært 

førende for den følgende systembeskrivelsen. Flere av eierkommunenes helhetlige ROS-analyser er 

også gjennomgått for å kunne trekke frem viktige forhold (med betydning for Salten Brann IKS) som er 

særegne for de enkelte eierkommunene. Andre forhold utover de som er beskrevet i dokumentene 

nevnt under med betydning for Salten Brann IKS sin virksomhet er også inkludert.   

Dokument Relevans Kommentar 

Analyse av Krisescenarioer 2019, DSB Delvis Ekstremvær og flom, skred, skogbrann, 

transportulykker, pandemi 

Brann ROS-2020, Salten Brann IKS Ja Naturhendelser, Brannhendelser, 

Transportulykker 

Fylkesros Nordland 2015, 

Fylkesmannen i Nordland 

Ja Systembeskrivelse, naturhendelser, 

forurensing, transportulykker, pandemi 

ROS Salten 2017, eierkommuner Ja Systembeskrivelse, naturhendelser, 

forurensing, transportulykker, pandemi 

Kommuneundersøkelsen 2019 

(rådata), DSB 

Delvis Enkeltkommuners arbeid vedrørende 

samfunnssikkerhet 

Brannstatistikk 2018, DSB Ja Nasjonal oppdragsstatistikk 

Årsmelding 2018, Salten Brann IKS Ja Regional oppdragsstatistikk, satsningsområde 

for forebyggende 

ROS Bodø 2018, Bodø kommune Ja Systembeskrivelse, beredskapsressurser 

Tabell 3: Sentrale dokumenter for systembeskrivelse 

3.1 Virkeområde og utviklingstrekk for Salten Brann IKS 

3.1.1 Geografiske, topografiske og klimatiske forhold 

Salten Brann IKS har et geografisk ansvarsområde som dekker alle ti eierkommuner: Beiarn, Bodø, 

Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy. Sammen utgjør disse 

kommunene et landareal på 10,487 km2 med en kystlinje langs fastlandet som strekker seg 2188 km 

(5854 km inkludert øyer) (SSB, 2019). De geografiske særtrekkene ved Salten inkluderer fjorder, fjell, 

flatmark og flere bebodde øyer.  

Klimaet i Salten er relativt mildt og nedbørsrikt, med en gjennomsnittlig temperatur på ca. 5°C og en 

årlig nedbørsmengde på ca. 1000 mm (subarktisk klima). Rapporten «Klimaprofil Nordland» fra 2016 

beskriver hvilke klimatiske endringer Nordland fylke mest sannsynlig vil oppleve frem mot 2100 

(Nordland Fylkeskommune, 2016). De mest vesentlige endringene er knyttet til nedbørsøkning, 

havnivåstigning og temperaturøkning. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å legge til grunn 

forventede klimatiske forhold for 2100 ved organisering og dimensjonering av Salten Brann IKS sin 

beredskap. Det er likevel viktig å ta disse klimaendringene i betraktning da de forventes å kunne 

påvirke brannvesenets arbeid i økende grad de kommende årene. 
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3.1.2 Innbyggertall og befolkningsvekst 

Innbyggertall er en viktig parameter for brannvesenets etablering av beredskap. Tabell 4 gir en oversikt 

over antall innbyggere i Salten per 01.01.2019 fordelt på de ulike kommunene. Videre viser Figur 2 

hvor disse innbyggerne er bosatt. Figuren viser at befolkningen er spredt i hele regionen med større 

tyngdepunkter i Fauske, Meløy og regionhovedstaden Bodø. Innbyggerne i Bodø og Fauske utgjør 

omtrent 75% av alle innbyggerne i eierkommunene til Salten Brann IKS.  

Kommune Innbyggere 

Bodø 52 024 

Meløy 6 331 

Gildeskål 1 978 

Beiarn 1 022 

Saltdal 4 657 

Fauske 9 760 

Sørfold 1 975 

Steigen 2 576 

Hamarøy  1 747 

Værøy 732 

Totalt 82 802 

Tabell 4: Innbyggertall Salten 01.2019 (SSB.no,2019) 

 

Figur 2: Befolkningstetthet i Salten 2017 (Saltenregionen, 2017) 
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Salten er den regionen i Nordland som har opplevd størst befolkningsvekst de siste 10 årene, med en 

økning på 6,6 % (Indeks Nordland, 2019a). Det er i hovedsak Bodø kommune som har bidratt til denne 

befolkningsveksten da de andre kommunene (med unntak av Fauske) har opplevd befolkningsnedgang 

de siste 20 årene. Figur 2 viser at Bodø kommune har hatt en befolkningsvekst i overkant av 20 % fra 

2000 til 2017. 

 

 

Figur 3: Befolkningsvekst eierkommuner Salten Brann IKS (ikke inkludert Værøy) (Indeks Nordland, 2019a) 

Frem mot 2040 forventes det at antall innbyggere i Salten vil øke med ca. 5%. Denne økningen tilskrives 

Bodø hvor det forventes at innbyggertallet vil øke med 13,5% de neste 20 årene. De øvrige 

kommunene i regionen, sammen med Værøy kommune, vil oppleve en samlet befolkningsnedgang på 

ca. 9,5% de neste 20 årene (Indeks Nordland, 2019a). Det antas derfor at befolkningen i fremtiden vil 

sentraliseres og færre innbyggere vil bo i mer grisgrendte strøk.  

I Nordland har aldersgruppen 60-79 år vokst de siste 10 årene med 24% (Indeks Nordland, 2019a). Som 

vist i Figur 4 er det aldergruppen 80+ som forventes å øke mest frem mot 2040, med en økning på 75-

80%. Med unntak av en 17,5% økning for aldersgruppen 60-79 år, vil de andre aldersgruppene utgjøre 

en befolkningsnedgang. Figur 4 viser at den gjennomsnittlige alderen til innbyggerne i Salten vil øke 

betraktelig de neste 20 årene. Ettersom eldre utgjør en risikoutsatt gruppe med hensyn til bl.a. brann, 

vurderes denne aldersøkningen å være av høy relevans for Salten Brann IKS sitt arbeid. Den økende 

andelen eldre i regionen anses også som relevant for brannvesenet ettersom disse er overrepresentert 

i statistikk for trafikkulykker samt skader og sykdom som kan medføre en økning i helseoppdrag for 

Salten Brann IKS.  
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Figur 4: Befolkningsframskriving i Nordland 2019-2040 fordelt på aldersgrupper (Indeks Nordland, 2019a) 

Både antallet og andelen eldre i Salten anses som en svært viktig parameter for brannvesenet. Dette 

begrunnes med at eldre hjemmeboende personer utgjør Norges største risikoutsatte gruppe. En viktig 

betraktning er at eldre, som en risikoutsatt gruppe, er veldig dårlig definert. Ofte settes det en fast 

grense på 70 år. Dette anses som en mangelfull måte å definere Norges største risikoutsatte gruppe 

på. Det vil være svært mange personer over 70 år som ikke preges av høy alder i form av reduserte 

kognitive evner, dårlig førlighet og sykdom. Med andre ord vil det være mer hensiktsmessig å definere 

denne risikoutsatte gruppen eksempelvis med utgangspunkt i deres kognitive evner, reduserte 

førlighet og sykdom/medisinbruk. Dette er derimot utfordrende grunnet manglende statistikk/ 

datagrunnlag. Det er videre usikkert om slik statistikkføring er lovlig. Videre merkes det at befolkningen 

over 70 år stort sett er friske og raske mennesker. Dette medfører at eldre personer er ikke først og 

fremst en risikogruppe. De kan derimot anses som en ressursgruppe som kan bistå brannvesenet i det 

brannforebyggende arbeidet. Denne aldersgruppen har ofte mye fritid og de vil trolig oppleve slikt 

veldedig arbeid som meiningsfullt. Dette diskuteres videre i kapittel 4.3.2. 

Det er derfor hensiktsmessig å definere denne gruppen med utgangspunkt i alder. Dette til tross for at 

flere i denne aldersgruppen kan utgjøre mer en ressurs fremfor en utfordring for brannvesenet. 70 år 

brukes ofte som nedre aldersgrense ettersom man her ser klare korrelasjoner mellom alder og 

reduserte kognitive evner, førlighet og sykdom. Ettersom SSB kun gjør framskrivninger for personer 

over 64 år, er det vanskelig å finne pålitelige tall for framskrivning av personer over 70 år. Av denne 

årsak presenteres utviklingen av aldersgruppen 64+ år fremfor aldersgruppen 70+ år. Det er da viktig 

å merke at en økende befolkning som er over 64 år er indikativ for økende antall personer som utgjør 

en stor risikoutsatt gruppe. 

Av figur 5 fremgår det at aldersgruppen over 64 år i snitt vil øke med ca. 50 % frem mot 2040. Den 

største økningen i antall eldre vil være i Bodø med 69 % etterfulgt av Fauske, Meløy og Værøy med ca. 

35 %. Ingen av kommunene vil antas å oppleve en negativ befolkningsutvikling for aldersgruppen over 

64 år frem mot 2040 sammenlignet med dagens antall.   
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Figur 5: (SSB, 2019) 

Figur 6 viser hvor stor andel aldersgruppen over 64 år vil utgjøre av den totale befolkningen frem mot 

2040. Figuren viser at andelen eldre vil fortsette å være størst i Beiarn hvor andelen vil stige fra dagens 

30 % til ca. 42 % i 2040. Gjennomsnittlig for alle kommunene vil andelen øke fra dagens ca. 15 % til ca. 

22 % i 2040.  

 

Figur 6: (SSB, 2019) 

Videre er det viktig å merke at antall personer som befinner seg i Salten til enhver tid vil være 

sesongavhengig da regionen er et populært reisemål. I 2017 var det i underkant av 600.000 

kommersielle overnattinger i Salten, noe som innebærer en 25% økning fra 2000 (Nordland 

Fylkeskommune, n.d.). Turisme er en viktig næring i regionen, som tiltrekker seg turister i søken etter 
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urørt natur, laksefiske, midnattssol og nordlys i tillegg til Saltstraumen. Det arrangeres også festivaler 

som tiltrekker seg større folkemengder.  Det er ikke funnet noen gode prognoser på hvordan turisme 

i regionen vil utvikle seg de neste tiårene, men det merkes at det er en politisk målsetning å ekspandere 

turistnæringen i Salten, i tillegg til at denne næringen har hatt et godt moment de siste årene.  

3.1.3 Samferdsel 

Samferdsel i Salten karakteriseres av blant annet mye skipsfart, en trafikkert E6 og Rv 80, en travel 

Bodø flyplass og togtrafikk. Nedenfor er en kort oppsummering av de ulike transportsektorene i Salten.  

Veg 

De viktigste veistrekningene i Salten er E6, Rv 80 og Fv 17. Vegtransportnettet består av flere tunneler, 

bruer og ferjesamband. Rv 80 har en årsdøgntrafikk opp mot 25.000 kjøretøy. Flere av veistrekningene 

vurderes som kritiske med tanke på Salten Brann IKS sin oppdragsløsning da det ikke finnes alternative 

omkjøringsruter for å nå frem til flere avsidesliggende steder. Samtidig representerer deler av 

infrastrukturen en risiko i seg selv med stort skadepotensial, da eksempelvis flere tunneler vurderes 

som risikoutsatte.  

Den mest trafikkerte veistrekningen i Salten er E6, som strekker seg 245 km fra Saltdal i sør til Hamarøy 

i nord. Omtrent 43 km av denne veistrekningen er tunneler (Saltenregionen, 2017). Totalt er det 51 

veitunneler i Salten, med en samlet lengde på 75,2 km. Videre består veinettet av 389 bruer fordelt på 

både riks- og fylkesveier. Disse bruene vedlikeholdes hovedsakelig av Statens Vegvesen. Ettersom flere 

av bruene i regionen er kritiske for Salten Brann IKS sin oppdragsløsning kan Statens Vegvesen vurderes 

som en beredskapsressurs.  

Flere bosetninger har ikke omkjøringsmuligheter, noe som medfører at stenging av enkelte 

veistrekninger, tunneler eller bruer kan isolere beboere. Deler av befolkningen i Steigen, Beiarn og 

Sulitjelma vil være spesielt sårbare ved stenging av tunneler hvor det begrenset med 

omkjøringsmuligheter. 

Sjø 

Sjøferdselen langs kystlinjen til Salten domineres i hovedsak av fiskefartøy, stykkgodsskip og 

passasjerskip. Det forventes en 45% økning i utseilt distanse for Nordland frem mot 2040 

(Saltenregionen, 2017). Denne økte trafikken vil i hovedsak skyldes gasstankere, råoljetankere og 

containerskip. Det forventes også en økning i antall cruiseskip som vil legge til i Bodø da det er et 

politisk mål å øke turismen i regionen. I 2024 er målsetningen 40 årlige cruisebåtanløp, sett opp mot 

30 anløp i 2019 (Salten Brann IKS, 2019a; Bodøhavn.no, 2019).   

Bodø Havn vurderes som den viktigste havna i Salten gitt dens funksjon som nødhavn og at den er et 

viktig transportknutepunkt for gods- og passasjerskip. Havna fasiliteter eksempelvis innskipning av 

drivstoff for hele Salten. Havna har ca. 7800 skipsanløp med totalt 345 000 passasjerer årlig. Videre er 

det flere hurtigbåtanløp i de ulike kommunene i Salten (Bodø kommune, 2018). Salten har også 14 

ISPS-terminaler, som innebærer at det er innført tiltak for å forhindre viljestyrte handlinger rettet mot 

skip som ligger fortøyd.  

Salten Brann IKS er også én av syv norske brannvesen som inngår i den nasjonale RITS-beredskapen. 

Dette innebærer at brannvesenet besitter særlig kompetanse og trening for bistand til skip, og har 

etter anmodning plikt til å bistå ved branner og andre ulykkessituasjoner ombord på skip. Hendelsene 

kan inntreffe innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen. Videre innebærer RITS-beredskapen 

at det årlig skal gjennomføres en øvelse sammen med redningshelikoptre, hovedredningssentralen, 

Kystvakta, Redningsselskapet og rederier (DSB, n.a.).   
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Tog 

Nordlandsbanen går gjennom kommunene Bodø, Fauske og Saltdal, og er svært viktig med tanke på 

gods- og passasjertransport i regionen. Banen har enkeltspor og opplever moderat trafikk. Videre er 

to av seks lengre jernbanetunneler i regionen definert som særskilte brannobjekter: Hopstunnelen og 

Naurstadtunnelen. Bane NOR har vurdert hendelser med brennende tog i en av disse tunnelene som 

«worst-case»-scenario da det er utfordrende å få frem mannskap og materiell grunnet redusert 

tilgjengelighet og adkomst. Sannsynligheten for at en slik brann skal oppstå vurderer Bane NOR som 

«svært lav» (Salten Brann IKS, 2019a). Det er mest togaktivitet i Fauske i forbindelse med transport og 

av-/pålasting av gods. 

Det er også avdekket en viss fare for at gnister fra tog kan starte lyngbranner langs togspor. Dette er 

delvis årsaken til at det finnes en slokkevogn ved Fauske. Videre har Salten Brann IKS ikke noe spesielt 

ansvar knyttet til jernbane da dette ligger hos andre aktører, eksempelvis Bane NOR.  

Fly 

Bodø lufthavn er Norges sjette største lufthavn med 44 000 flyvninger og 2 millioner passasjerer i 2018 

(Salten Brann IKS, 2019a). Bodø lufthavn er den eneste flyplassen i Salten og har derfor en svært viktig 

funksjon i regionen. Flyplassen har egen brannberedskap som kan rekvireres av Salten Brann IKS ved 

kritiske hendelser, men dette vil medføre redusert eller stanset flyaktivitet ved flyplassen. Det er også 

stor militær luftaktivitet knyttet til Luftforsvarsbasen i Bodø. Det er også en helikopterhavn på Værøy 

som driftes av Avinor.  

3.1.4 Næringsvirksomhet og industri 

De viktigste næringsvirksomhetene i Salten er kraftproduksjon, turisme, fiskeoppdrett, industri, 

reindrift, havbruk og landbruk. «FylkesROS 2017» trekker frem oppdrettsnæringen som spesielt viktig, 

da denne omsetter for flere milliarder årlig (Nordland fylkeskommune, 2017). Oppdrettsanleggene er 

spredt langs hele kysten i regionen.  

Figur 7 viser en oversikt over hvilket næringer innbyggerne i Salten og Værøy kommune jobber i. 

 

Figur 7: Sysselsatte personer etter næring (Indeks Nordland, 2019b) 

Flere virksomheter innen ulike næringer oppbevarer og/eller benytter farlige kjemikalier, produkter, 

blandinger og gjenstander som kan være skadelige for mennesker, miljø eller materielle verdier ved 

akutte hendelser. Ti virksomheter omfattes av Storulykkeforskriften da disse håndterer store mengder 
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farlige stoffer (Saltenregionen, 2017). DSB sender årlig en oversikt over hvilke virksomheter som 

omfattes av denne forskriften til de aktuelle kommunene. Det er kommunene som er ansvarlige for at 

plasseringen av virksomheter som omfattes av forskriften bidrar til å redusere risikoen disse 

representerer. Videre blir store mengder farlig stoff transportert langs veier, jernbane og til sjøs. Det 

er i tilknytning til transportering av farlige stoffer de mest alvorlige hendelsene inntreffer. 

3.1.5 Særskilte brannobjekter 

Særskilte brannobjekt er virksomheter, områder, bygg osv. hvor det vurderes at en brann kan medføre 

alvorlige konsekvenser. Dette kan være tap av mange liv eller store skader på helse og miljø eller tap 

av store materielle verdier. Det er kommunens oppgave å kartlegge og føre oversikt over hvilke 

særskilte brannobjekter som eksisterer i den enkelte kommunen. Ofte gjøres denne kartleggingen av 

kommunens brannvesen. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven skal det føres tilsyn med 

særskilte brannobjekter for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann (BEL §13, andre ledd). Slike 

tilsyn skal omfatte alle forhold med betydning for objektets brannsikkerhet.  

Figur 8 viser hvordan de 594 kartlagte særskilte brannobjektene er fordelt på de ulike kommunene i 

Salten. Ca. 50% av alle objektene befinner seg i Bodø. De andre objektene er fordelt på de resterende 

kommunene i Salten. Figur 9 viser hvilke typer brannobjekt som kartlagt i Salten. 

 

Figur 8: Antall særskilte brannobjekter i hver kommune 

 

Figur 9: Særskilte brannobjekter fordelt på typer brannobjekt 
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3.2 Salten Brann IKS: dagens organisering og dimensjonering 

Salten Brann IKS, opprettet i 2007, er et interkommunalt brannvesen noe som innebærer at flere 

kommuner har gått sammen for å etablere et felles brannvesen. Eierkommunene består i dag av alle 

kommunene i Salten, samt Værøy kommune som er en kommune i regionen Lofoten. Hver enkelt 

kommunes eierandel av selskapet per januar 2018 er vist i tabell 5.  Antall innbyggere i eierkommunene 

legger føring for hvor stor eierandel hver kommune skal ha og hvor mange stemmer de skal ha under 

bestemmelser (Salten Brann IKS, 2018).   

Tabell 5: Eierkommunenes eierandel per 2018 (Salten Brann IKS, 2018) 

Kommune Eierandel 

Bodø 62,53% 

Fauske 11,85% 

Meløy 7,70% 

Saltdal 5,69% 

Steigen 3,07% 

Gildeskål 2,42% 

Sørfold 2,40% 

Hamarøy 2,18% 

Beiarn 1,25% 

Værøy 0,90% 

 

Da arbeidsprosess 2 tar for seg organiseringen og dimensjoneringen av Salten Brann IKS vurderes det 

som uhensiktsmessig å gjengi resultater og funn fra denne rapporten her. Tabell 6 presenterer 

hovedtrekkene ved organiseringen og bemanningen ved de 24 ulike brannstasjonene som disponeres 

og driftes av Salten Brann IKS pr. november 2019. 
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Kommune Innbyggertall Brann-
stasjon 

Vaktordning Antall personer Minimum 
vaktstyrke 

Registrerte 
røykdykkere  

Antall 
biler 

Beiarn Kommune: 1022 Moldjord  UL hjemmevakt. 
4-delt vaktordning. 

16   1 

Bodø Kommune: 52024 
 
Tettsteder:  
Bodø: 41215 
Løding: 3117 
Løpsmarka: 2288 

Bodø Kasernert 24  
4 brigadeledere 
4 seksjonsledere 

5+1 28 10 

Knaplund Deltid uten vaktordning. Innkalling av 
mannskaper 

15  0 1 

Kjerringøy Deltid uten vaktordning. Innkalling av 
mannskaper 

15  0 1 

Misvær Deltid uten vaktordning. Innkalling av 
mannskaper 

15  0 2 

Helligvær Deltid uten vaktordning. Innkalling av 
mannskaper 

15  0 0 

Fauske Kommune: 9760 
Tettsteder: 
Fauske: 6304 
Sulitjelma: 413 
Strømsnes: 486 

Fauske 4 vaktlag av 5 personer på hjemmevakt 20 4/5 15 4 

Sulitjelma 1 sjåfør på hjemmevakt. Innkalling av 
mannskaper 

10  2 1 

Gildeskål Kommune: 1978 
 
Tettsteder: 
Inndyr: 649 

Inndyr UL på hjemmevakt. 
4-delt vaktordning 

16  0 1 

Nygårdsjøen Uten vaktordning. 
Innkalling av mannskaper 

8  0 0 

Våg Uten vaktordning. 
Innkalling av mannskaper 

8  0 0 

Arnøy Uten vaktordning. 
Innkalling av mannskaper 

8  0 1 

Hamarøy Kommune: 1747 
 
Tettsteder: 

Innhavet Sjåfør på hjemmevakt. 4-delt vaktordning 10  0 1 

Drag  Uten vaktordning. 
Innkalling av mannskaper 

10  0 1 
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Kommune Innbyggertall Brann-
stasjon 

Vaktordning Antall personer Minimum 
vaktstyrke 

Registrerte 
røykdykkere  

Antall 
biler 

Oppeid: 551 Oppeid UL hjemmevakt. 
4-delt vaktordning. 

16  0 1 

Storjord Uten vaktordning. 
Innkalling av mannskaper 

3  0 1 

Meløy Kommune: 6331 
 
Tettsteder;  
Ørnes: 1624 
Glomfjord: 1077 
Reipå: 281 
Eidbukta: 572 

Ørnes UL hjemmevakt. 4-delt vaktordning 13  6 2 

Glomfjord «Kasernert».  
6 vaktlag med 4 (5) personer 

27  25 4 

Halsa UL hjemmevakt 
4-delt vaktordning 

8  3 1 

Engavågen Styrken på Halsa er også styrken på 
Engavågen. 

8  5 2 

Bolga Uten vaktordning. 
Innkalling av mannskaper 

6  0 0 

Meløya Uten vaktordning. 
Innkalling av mannskaper 

6   0 

Saltdal Kommune: 4657 
Tettsteder:  
Rognan: 2584 

Rognan 6 vaktlag med 3 personer. Hjemmevakt. 18  8 3 

Steigen Kommune: 2576 
Tettsteder:  
Leinesfjord: 202 

Leinesfjord UL hjemmevakt.  
Sjåfør hjemmevakt. 
4-delt vaktordning. 

16  0 2 

Sørfold Kommune: 1975 
Tettsteder:  
Straumen: 892 

Straumen UL hjemmevakt + en konstabel. 4-delt 
vaktordning 

16  7 2 

Værøy Kommune: 732 
Tettsteder:  
Sørland: 640 

Værøy UL hjemmevakt. 
4-delt vaktordning 

16  3 1 

Tabell 6: Oversikt over brannstasjoner med tilhørende vaktordning og antall ansatte per 11.2019 
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Salten Brann IKS besitter for enkelte stasjoner fremskutt enhet. Dette er et kjøretøy utrustet for å 

kunne yte førsteinnsats frem til ytterliggere enheter når ulykkesstedet. Hensikten med en fremskutt 

enhet er blant annet å kunne nå raskere frem til ulykker hvor utrykning fra brannstasjon ville tatt for 

lang tid. Dette medfører at en fremskutt enhet kan ha dynamisk plassering avhengig av risikobildet i 

Salten. Er det eksempelvis økt risiko for brann ved et hyttefelt i helger og ved ferier vurderes det som 

hensiktsmessig å plassere kjøretøyet i nærheten. Videre kan fremskutte enheter brukes ved 

arrangement, eksempelvis festivaler.  

3.2.1 Andre relevante beredskapsressurser i Salten/samvirke 

Det finnes andre beredskapsressurser i Salten som Salten Brann IKS bistår, og som kan bistå Salten 

Brann IKS i deres arbeidsoppgaver. Disse omhandler i hovedsak bistand ved akutte hendelser 

brannvesenet må håndtere. Prinsippet om at flere aktører samarbeider for å kunne håndtere en 

beredskapssituasjon på best mulig måte kalles samhandlingsprinsippet og utgjør sammen med 

ansvars-, likhets- og nærhetsprinsippet ett av hovedprinsippene for norsk beredskapsarbeid.  

At et brannvesen søker samarbeid med andre aktører er ønskelig da dette reduserer brannvesenets 

behov for spesialisert utstyr og mannskap ved større hendelser samt styrker regionens samlede 

beredskap. Eksempelvis har flere skogbranner blitt håndtert i samarbeid med Sivilforsvaret. 

Sivilforsvaret eier blant annet pumper og kjøretøy nødvendig for å kunne håndtere en slik 

ressurskrevende hendelse. Videre samarbeider Salten Brann IKS med 330-skvadronen ved 

skredhendelser. Dette er oppdrag verken brannvesenet eller 330-skvadronen kunne løst på egenhånd, 

men hvor samvirke er helt nødvendig for å kunne yte bistand. Av andre aktører som jobber opp mot 

regionens beredskap og samfunnssikkerhet nevnes blant annet Hovedredningssentralen, politiet, 

Røde Kors, NVE, DSB, Fylkesmannen og Helse Nord RHF.  

Stortingsmelding nr. 10 (2016-2017), «Risiko i et trygt samfunn – samfunnssikkerhet» beskriver 

betydningen av det tverrsektorielle samfunnssikkerhetsarbeidet og internasjonalt arbeid på området. 

For å ivareta vår evne til å håndtere hendelser beskriver regjeringen blant annet at de vil:  

• Sørge for at de geografiske ansvarsområdene for nødmeldetjenesten for brann- og 

redningsvesenet (110-sentralene) tilpasses ansvarsområdene til de nye politidistriktene. 

• Styrke brannutdanningen ved å etablere en ny utdanningsmodell for brann- og 

redningspersonell 

• Vurdere nye krav i regelverket som er tilpasset større brannsamarbeid og ny 

utdanningsmodell  

• Styrke nødmeldingstjenesten ved blant annet å gjennomføre tiltak i «Program for forbedring 

av nødmeldingstjenesten», slik at borgerne får rask og best mulig bistand i nødsituasjoner 

• Fortsette samlokaliseringen av nødmeldingssentralene for brann- og redningsvesenet (110 

sentralene) og operasjonssentralene til politiet (112 sentralene) 

• Styrke beredskapen gjennom å legge til rette for at flere nød- og beredskapsaktører blir 

brukere av Nødnett 

• Ha tett dialog med de frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonene om rammevilkår og 

tiltak som kan styrke samhandling mellom de frivillige og andre aktører i redningstjenesten 

• Anmode Nasjonalt Redningsfaglig Råd om å utrede de frivillige rednings- og 

beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn, sett i lys av nye utfordringer, og 

fremme forslag til Justis- og beredskapsdepartementet 

• Legge til rette for gode kommunikasjonsløsninger for nød- og beredskapsetatene 

• Oppfordre kommunene til å inkludere de frivillige organisasjonene i arbeidet med 

kommunenes overordnede beredskapsplan 
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Med ny politidistriktsinndeling fra 2016, ny struktur for fylkesmennene 2019 og ny inndeling for 

fylkeskommunen er det lagt nye forutsetninger for samvirket mellom flere sentrale beredskapsaktører 

på regionalt nivå. Det foreligger i tillegg forslag om at Sivilforsvaret skal følge inndelingen til 

Fylkesmannen. Kommunereformen vil også for mange kommuners vedkommende gi nye betingelser 

for samhandlingen med regionale statsetater, selv om flertallet av kommunene ikke er berørt. 

Videre legger flere rammeverk føringer, beskrivelser og krav knyttet opp mot samvirke. Eksempelvis 

angir redningshåndboken fra 2019 at samvirkeprinsippet skal forstås som noe mer enn en intensjon 

om godt samarbeid. Prinsippet er en forpliktelse til å legge til rette for, trene og teste at de ulike 

ressursene og kapasitetene fungerer sammen på hensiktsmessig måte. Dette vil legge føringer også 

for brann- og redningstjenesten fremover.  

Selv om denne rapporten ikke tar for seg 110-sentralen er det viktig å påpeke at 

nødmeldingssentralene er samlokalisert ved Bodø brannstasjon. At nødmeldingssentralene til AMK, 

brannvesenet og politiet er lokalisert i samme bygg gir flere fordeler. Det gir en økt forståelse av de 

andre nødetatenes kompetanse, utfordringer og kunnskapsbehov ved nødsituasjoner. Videre fører det 

til økt tillit blant nødetatene samt forbedret informasjonsflyt. En studie gjennomført av NORUT viser 

at samlokalisering også kan simulere hverdagsinnovasjon blant de ulike nødetatene (Ellingsen, M. B. 

og Antonsen, Y., 2017). Denne studien tok ikke utgangspunkt i samlokaliseringen i Bodø, men personer 

som jobber ved 110-sentralen i Bodø melder om tilsvarende effekter. 

 

3.3  Risikobilde og oppdragsstatistikk for Salten Brann IKS 
 

Risikobildet et brannvesen må forholde seg til preges av ansvarsområdets demografiske forhold, 

samferdsel, geografiske forhold og landskap, klima og klimatiske endringer, og industri. Dette 

medfører at risikobildet for hver eierkommune og brannstasjon til en viss grad kan være ulikt. Dette 

delkapittelet tar derimot for seg risikobildet for hele ansvarsområdet gjeldende for Salten Brann IKS 

sin oppdragsløsning, men særtrekk knyttet til de enkelte eierkommunene vil trekkes frem der dette 

anses som hensiktsmessig. Risikobildet presentert i dette delkapittelet er basert på relevante 

nasjonale, regionale og kommunale ROS-analyser. Felles for alle er at de trekker frem scenarioer og 

forhold av betydning for Salten Brann IKS sine arbeidsoppgaver. Disse analysene kan legge føringer for 

hvilke arbeidsoppgaver Salten Brann IKS skal utføre i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §11 

f). Av denne paragrafen fremgår det at brannvesenet skal «…være innsatsstyrke ved andre akutte 

ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyse». Denne 

paragrafen tolkes dithen til å ikke ekskludere andre ROS-analyser som f.eks. de utarbeidet av 

Fylkesmannen og Saltenregionen samt brannvesenets egne ROS-analyser.  

Denne rapporten har ikke som formål å etablere et nytt risikobilde for Salten med tanke på hendelser 

som anses som relevante for Salten Brann IKS. Et slikt risikobilde har tidligere blitt beskrevet i blant 

annet dokumentene «Brann ROS-2020» utarbeidet av Salten Brann IKS, «FylkesROS Nordland 2015» 

utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland og «ROS Salten 2017» utarbeidet av kommunene som sammen 

utgjør Salten. Videre vil funn fra andre ROS-analyser som bidrar til å beskrive Salten Brann IKS sitt 

risikobilde inkluderes, eksempelvis DSBs «Analyser av Krisescenarioer 2019». Videre vurderes 

oppdragsstatistikken for Salten Brann IKS til å være sterkt indikativt for å hvilket risikobilde Salten 

Brann IKS må forholde seg til. Denne statistikken er gjort tilgjengelig gjennom DSBs 

rapporteringssystem BRIS samt Salten Brann IKS sin årsmelding for 2017 og 2018.  

DSBs rapport «Brannstatistikk 2018» gir en nasjonal oversikt over hvilke typer oppdrag brannvesenet 

rykker ut til. Figur 10 hentet fra rapporten viser at det i hovedsak er trafikkulykker, helseoppdrag, 
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«andre oppdrag» og brann i bygning som utgjør den største andelen av oppdrag. Nasjonalt utgjorde 

brannrelaterte oppdrag omtrent 23 % av alle utrykninger i 2018. Denne statistikken inkluderer ikke 

falske eller unødvendige utrykninger.  

 

Figur 10: De ti vanligste type oppdrag for brann- og redningsvesen i 2018 (DSB, 2019a) 

Tall fra 2016 til 2018 viser at norske brannvesener rykker ut til ca. 6200 trafikkulykker årlig og ca. 6500 

utrykninger er knyttet til helsebistand (Salten Brann IKS, 2019b). Videre har brannvesenet bidratt med 

slokkeinnsats ved brann i bygning ved ca. 3300 hendelser årlig. I samsvar med nasjonale utviklingstrekk 

utgjør trafikkulykker og helseoppdrag også hovedvekten av Salten Brann IKS sine utrykninger, ses det 

bort fra falske eller unødvendige utrykninger.  

Årsmelding 2018 trekker frem fire hendelsestyper for å illustrere at hendelser utover konvensjonelle/ 

tradisjonelle oppgaver knyttet til brannvesen utgjør en betydelig del av Salten Brann IKS sine 

utrykninger (Salten Brann IKS, 2019b). Figur 11 viser at konvensjonelle oppgaver som trafikkulykker og 

brann i bygninger utgjør en mindre andel av Salten Brann IKS sine utrykninger enn tidligere da antall 

nye typer oppdrag, som helsebistand og bistand til politiet, utgjør en større del av utrykningene. 

 

Figur 11: Prosentvis fordeling av utvalgte hendelser for Salten Brann IKS 2018 (Salten Brann IKS, 2019b) 
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Som nevnt er både trafikkulykker og helsebistand oppdragstyper Salten Brann IKS håndterer i større 

grad i dag enn tidligere. Videre melder Salten Brann IKS om en økt oppdragsmengde knyttet til 

skredulykker, da hovedsakelig snøskred. Hendelser knyttet til skred løses sammen med 330-

skvadronen og Røde Kors. Her bistår Salten Brann IKS som førsteinnsats i søkearbeidet. Antall 

skogbranner Salten Brann IKS har måtte håndtere har også økt de siste årene. Dette er også i samsvar 

med den nasjonale trenden for andre norske brannvesen (DSB, 2019a).  

Årsmelding 2018 viser at det er stor variasjon i antall hendelser blant eierkommunene (se Figur 12). 

Tas det derimot hensyn til innbyggertall vurderes antall hendelser i de ulike kommunene som normale 

sett opp mot et nasjonalt gjennomsnitt. For hendelsene helseoppdrag, trafikkulykke og brann i bygning 

var antall hendelser for hver 1000 innbygger i 2018 mellom 1,2 og 3,9 for eierkommunene. Det eneste 

unntaket er Værøy kommune med 6,9 hendelser per 1000 innbygger. Tallet for denne kommunen er 

sensitivt da innbyggertallet i Værøy er veldig lavt (729 innbyggere per 01.01.2019 (SSB, 2019)). Dette 

medfører at én hendelse vil gi stort statistisk utslag. Det nasjonale gjennomsnittet for disse tre 

hendelsestypene var i 2018 2,4 hendelser per 1000 innbygger (DSB, 2019a).  

 

Figur 12: Antall hendelser i hver kommune i 2018 (Salten Brann IKS, 2019b) 

Ifølge Salten Brann IKS er forebyggende avdelings hovedaktiviteter «… gjennomføring av tilsyn i 

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

eksplosjonsvernlovgivningen» (Salten Brann IKS, 2019b). Avdelingen har de siste årene lagt vekt på 

risikobasert forebyggende arbeid. Dette betyr at ressursbruken effektiviseres da det forebyggende 

arbeidet i større grad kan baseres på kartlegging og analysering av risikoer. Dette fører til mer 

hensiktsmessig etablering, prioritering og gjennomføring av målrettede brannverntiltak (Salten Brann 

IKS, 2019b).  

Totalt er det 594 særskilte brannobjekter i Salten. Ca. 70% av disse objektene representerer økt risiko 

knyttet til liv og helse, 25% representerer økt risiko for tap av materielle verdier og store 

miljøkonsekvenser, mens 5% klassifiseres som særskilte brannobjekter grunnet deres kulturhistoriske 

verdi (Salten Brann IKS, 2019b). I 2018 hadde Salten Brann IKS 87 tilsyn knyttet til disse objektene. Det 
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ble også gjennomført 11 tverrfaglige tilsynsaksjoner sammen med andre tilsynsmyndigheter samme 

år. Disse var rettet mot industri og avfallshåndtering.  

Det er ikke kun brannforebygging som prioriteres av Salten Brann IKS. Blant annet inkluderes 

brannvesenet i utarbeidelse av ulike risiko- og sårbarhetsanalyser, bistår med ekspertkunnskap ved 

sikkerhetsrelaterte spørsmål hos andre aktører i regionen og låner ut redningsvester. I hovedsak 

dekkes det forebyggende arbeidet rettet mot eksempelvis trafikkulykker, drukningsulykker og 

helseoppdrag i dag av andre aktører med spesialkompetanse innen disse områdene. Dette må ses i 

sammenheng med at dette er forholdsvis kompliserte problemområder som krever ekspertkunnskap 

og store ressurser for å kunne redusere den tilhørende risikoen. Eksempelvis jobber blant annet 

Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og politiet for å forhindre trafikkulykker.  

Et annet moment som vurderes som hensiktsmessig å nevne i denne rapporten er sambandsdekning. 

For hendelser som inntreffer i utmark (eksempelvis skredulykker eller skogbranner) vurderes 

kommunikasjon til å være viktig. Det har blitt hentet dekningskart for mobildekning (vist i figur 13) og 

dekningskart for nødnettet (vist i figur 14).  

Figur 13 viser Telenors mobildekning i Salten. Andre leverandører, som Telia og Ice, har ikke blitt 

inkludert i denne rapporten da de generelt har dårligere dekning sammenlignet med Telenor. Av 

dekningskartet fremgår det at flere større områder ikke har mobildekning. De største områdene er i 

og rundt Svartisen nasjonalpark, områdene rundt Sagfjorden samt større områder tett opp mot den 

norsk-svenske grensa. Det vil også være manglende mobildekning i tunneler over ca. 500 meter.  

 

Figur 13: Dekningskart for mobiltelefon i Salten (hentet fra telenor.no) 
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For mer detaljert informasjon vedrørende mobildekning vises det til følgende nettsider: 

• https://www.telenor.no/privat/dekningskart/#map 

• https://www.ice.no/dekning/ 

• https://www.telia.no/dekning/ 
 
Videre merkes det at 3G-nettet vil slokkes fra og med 2020. Betydningen av dette vurderes til å være 
minimal ettersom disse områdene også dekkes av 2G-dekning.  
 
Figur 14 viser dekningskart for nødnettet i Salten. Her fremgår det at det er manglende dekning i 
samme områder som har manglende mobildekning. Dette er i hovedsak områdene i og rundt Svartisen 
nasjonalpark samt større områder langs den norsk-svenske grensa. Det er nødnettdekning i 14 
tunneler i Salten. Dette innebærer at flere lengre tunneler ikke vil ha nødnettdekning. Skulle det 
inntreffe en alvorlig hendelse i en av disse lengre tunnelene vil dette bety at det kan oppstå 
kommunikasjonsutfordringer for brannvesenet ved håndtering av disse hendelsene.  

  

 

Figur 14: Nødnettdekning Salten (hentet fra nodnett.no) 

Som nevnt vil mobil- og nødnettdekning være viktig ved hendelser som inntreffer i utmark og andre 

avgrensede områder uten dekning. I hovedsak vil dette omfatte skogbranner, lyng- og gressbrann, 

skredulykker og tunnelulykker. Ved slike hendelser vil det også være viktig at ulike aktører kan 

kommunisere med hverandre, og ikke benytter eget spesialisert samband som ikke andre aktører 

benytter/ har tilgang til. Den nye brann- og redningsvesenforskriften fremsetter krav om at 

brannvesenet skal kunne kommunisere internt og med andre samvirkeaktører via nødnettet. 

https://www.telenor.no/privat/dekningskart/#map
https://www.ice.no/dekning/
https://www.telia.no/dekning/
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3.3.1 Fremtidig utvikling av risikobilde for Salten Brann IKS 

Som nevnt innledningsvis i dette delkapittelet har ikke denne rapporten som formål å etablere et nytt 

risikobilde for Salten Brann IKS. Det har heller ikke som formål å predikere hvordan dette risikobildet 

vil endre seg over tid. Det vurderes likevel som hensiktsmessig å gjøre en vurdering av hvordan dette 

risikobildet kan endre seg i fremtiden da dette kan legge føring for hvordan Salten Brann IKS 

organiseres og dimensjoneres i fremtiden. ROS-analysene som har utgjort dokumentgrunnlaget for 

dette kapittelet har etablert et risikobilde som indikerer hvilke utfordringer brannvesenet vil stå 

ovenfor i fremtiden. Et mulig fremtidig risikobilde er basert på nåværende/eksisterende trender, samt 

flere av dokumentene listet opp innledningsvis i dette kapittelet. Videre vil også informasjon som har 

fremgått gjennom arbeidsmøter og befaring utgjøre et viktig grunnlag for etablering av et mulig 

fremtidig risikobilde.  

Brannstatistikk 2018 viser en økning på 12 % for det totale antallet utrykninger for brannvesenet 

nasjonalt fra 2017 til 2018 (DSB, 2019a). Det fremkommer ikke av rapporten hvorfor antall utrykninger 

øker i så stor grad. Økningen kan eksempelvis skyldes faktisk økning i oppdrag, forbedret 

innrapportering av utrykninger eller økt bruk av brannvarslere med direkte oppkobling til 

brannvesenet. Den store økningen kan derfor ikke vektlegges i for stor grad ved identifisering av 

mulighetsrom samt mulighetsstudie uten å ettergå statistikken ytterliggere. Det anses derimot som 

fornuftig å ta høyde for at oppdragsmengden kan øke i fremtiden. Den nasjonale økningen i antall 

utrykninger er også i overenstemmelse med trenden observert for Salten Brann IKS. Figur 15 viser 

antall hendelser i Salten Brann IKS sitt ansvarsområde mellom 2008 og 2018.  

 

Figur 15: Antall hendelser i Salten Brann IKS sitt virkeområde (Salten Brann IKS, 2019b) 

Figur 15 viser at det var 62 % flere hendelser i 2018 sammenlignet med 2008. Dette kan, som nevnt, 

ha sammenheng med endrede innrapporteringsrutiner og –systemer, eller at statistikken beskriver 

den faktiske økningen i reelle hendelser for Salten Brann IKS. Det vurderes likevel dithen at Salten 

Brann IKS løser flere oppdrag i dag sammenlignet med 2008 grunnet den voksende 

oppdragsporteføljen. 
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«Brann ROS-2020» nevner at det er økt sannsynlighet for skog-, lyng- og gressbranner grunnet de 

forventede klimaendringene. Til tross for økt nedbørshyppighet og –intensitet kan høyere temperatur 

og vannfordampning føre til flere slike branner om sommeren. Dette samstemmer med den nasjonale 

trenden hvor antall branner i skog og utmark øker. I perioden 2013-2018 var det registrert 81 skog- og 

utmarksbranner i Salten. Varmere vintre kan også øke sannsynligheten for skogbranner på vinteren.  

Det er usikkert i hvilken grad klimaendringer bør være førende for Salten Brann IKS sin organisering og 

dimensjonering. Det har ikke lyktes å identifisere eksisterende problemområder som vil utgjøre en 

mindre risiko eller arbeidsbelastning i fremtiden sammenlignet med dagens situasjon som følge av 

klimaendringer. Det er derimot identifisert flere scenarioer i «Brann ROS-2020» som vil påvirkes 

negativt grunnet økende havnivåer, økt nedbørsmengde, -hyppighet og -intensitet samt økende 

temperatur og mer ekstremvær. Her er det naturlig å trekke frem skogbranner, ulike typer skred og 

flom.  

Det er usikkert hvordan brannvesenets arbeid opp mot helsebistand vil endre seg i fremtiden. Det er 

ikke gått i detalj på hvilke typer helseoppdrag brannvesenet rykker ut til og hvem den gjennomsnittlige 

pasienten er. Hvis det antas at det er mange aldersrelaterte akutte helseplager brannvesenet rykker 

ut til, kan det tenkes at slike oppdrag vil bli hyppigere i fremtiden da andel eldre i Salten-regionen øker 

(se kapittel 3.1.2).  

Siden 2000 har antall hardt skadde og drepte i trafikken blitt kraftig redusert. Dette vurderes til å 

indikere at det totale antallet trafikkulykker brannvesenet rykker ut til også burde blitt redusert i 

samme tidsrom. Som nevnt har slike typer utrykninger derimot økt nasjonalt til hele ca. 6000 årlig i 

perioden 2016-2018.  Dette kan kanskje forklares ut fra at brannvesenet eksempelvis blir bedt om å 

rykke ut i tilfelle deres assistanse trengs, antallet mindre alvorlige ulykker som fortsatt krever bistand 

fra brannvesenet har økt eller forblitt stabilt, eller at antall trafikkulykker i mindre grad er redusert 

siden 2000, men sikkerhetsutrustningen til kjøretøyene redder mange trafikanter.  

Både kommunale, regionale og nasjonale ROS-analyser vurderer influensapandemi til å representere 

en av de største risikoene for befolkningen. Denne risikoen fremgår ikke av Salten Brann IKS sin egen 

ROS-analyse. Det kan argumenteres for at dette er noe brannvesenet bør reflektere over ettersom en 

stor andel av deres utrykninger er tilknyttet helsebistand. Ved et pandemiutbrudd antas behovet for 

helsebistand å øke dramatisk noe som kan tenkes å påvirke brannvesenets egen beredskapskapasitet. 

Samtidig antas det at brannkonstabler vil rammes av sykdommen på lik linje med den generelle 

befolkningen, noe som også vil redusere brannvesenets beredskapskapasitet. I hvilken grad 

brannvesenets helseoppdrag kan knyttes til en pandemi, som for eksempel influensa, er ikke avdekket. 

Ettersom det hovedsakelig er risikoutsatte grupper som vil være mest pleietrengende ved en slik 

pandemi vurderes det som ufordelaktig at gjennomsnittsalder for innbyggerne i Salten forventes å øke 

forholdsvis mye de neste tiårene (se kapittel 3.1.2).  
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3.4 Lov, forskrifter og nasjonale rammer av betydning for Salten Brann IKS 

Det er utført en kartlegging av rammer med betydning for Salten Brann IKS. Kartleggingen har fulgt to 

steg. Første steg har vært å identifisere relevante nasjonale rammer og lover Salten Brann IKS må 

forholde seg til, eller har et grensesnitt mot. Videre har relevansen til lov og rammer opp mot formålet 

og avgrensningene for studie blitt vurdert. Andre steg har vært å identifisere relevante forskrifter og 

tilhørende veiledere for de lovene og nasjonale rammene som er vurdert som aktuelle å vurdere videre 

i studien.  

Viktigheten av disse rammene vurderes enten ut ifra  

- hvilken grad de legger føringer for arbeidsoppgaver Salten Brann IKS pålegges 

- hvordan disse oppgavene løses, eller  

- i hvilken grad rammene åpner for alternativ overordnet oppdragsløsning.  

Vedlegg 2 gir en oversikt over hvilke rammer som er gjennomgått og hvilke rammer som vurderes til å 

representere ulike mulighetsrom for Salten Brann IKS. Denne listen har blitt gjennomgått og diskutert 

gjennom arbeidsmøtene sammen med Salten Brann IKS. En begrunnelse for hvorfor de ulike rammene 

ikke er vurdert videre i mulighetsstudiet er presentert i vedlegg 2. Videre følger en innføring i noen 

sentrale lover og forskrifter av betydning for Salten Brann IKS.  

3.4.1 Kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) og brann- og eksplosjonsvernloven 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er sentral tilsynsmyndighet på brannområdet 

og nasjonal brannmyndighet. Brann- og redningstjenesten er et kommunalt ansvar. Ansvarsprinsippet 

innebærer at det er kommunene som har et ansvar for å yte brann- og redningstjenester for 

innbyggerne. Brann- og redningsvesenet har en viktig oppgave på det forebyggende 

brannvernområdet, og det utgjør kommunens viktigste redningsressurs. Selv om kommunen kan sette 

bort deler av oppgavene til andre kommuner eller virksomheter (interkommunale selskaper), ligger 

myndighetsansvaret fortsatt hos kommunen. 

Det norske brannvesen er tradisjonelt styrt av lov- og forskriftskrav, da særlig Lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann – og 

eksplosjonsvernloven) og Arbeidsmiljøloven, begge med tilhørende forskrifter. I tillegg styres driften 

ut fra en etablert praksis og forventninger fra eierne (administrasjon og politikere), innbyggerne og 

mannskapene. Det går et skille mellom hva brann- og redningsvesenet faktisk skal gjøre, eks. slokke 

brann, og hva de forventes å gjøre, eks. frigjøring av fastklemte ved trafikkulykker og bidra i søk ved 

snøskredulykke. Et annet eksempel er forventningen om at brannvesenet skal gjøre innsats i 

forbindelse med tunnelbrann. Dette er ingen selvfølge når regelverket undersøkes. Tunneleier bærer 

et stort ansvar for å sørge for god beredskap til sine objekter og, i det minste, legge til rette for en 

effektiv beredskap f.eks. ved bruk av det lokale brannvesenets ressurser. 

Brannstudien (DSB, 2013) har sett på hvordan fremtidens brannvesen bør se ut. Som en del av arbeidet 

er det sett på hvilke forventninger samfunnet har til brannvesenet, og det er identifisert et sett med 

oppgaver som må kunne dekkes av førsteinnsats: 

- Søk, livreddende innsats og evakuering av mennesker 

- Redde dyr 

- Slokke brann 

- Bruk av verneutstyr inkludert åndedrettsvern for beskyttelse mot røyk – ikke røykdykking 

- Røykdykking som livreddende innsats 

- Begrense skader på materiell 
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- Berge kulturhistoriske verdier 

- Sikre skadested/klarere områder 

- Faglig ledelse av hendelsen fra brann- og redningsvesenet 

- Skadesteds- og innsatsledelse og ordensmyndighet til politiet overtar 

 

Det er ikke nevnt ovenfor hvilke hendelser de aktuelle oppgavene er knyttet til, men hvis vi ser på 

trenden over hva brannvesenet faktisk har rykket ut til de siste 10-20 årene, er det en nedgang i 

utrykninger til bygningsbranner og en klar økning i antall utrykninger til trafikkulykker (DSB, 2013). 

Dette kan tyde på en velvilje, eller tilpasningsdyktighet, der brannvesenet fyller 

«beredskapstomrommet» som oppstår som følge av endringer i samfunnet. Brannvesenet har en 

helhetlig tilnærming til beredskap i sitt lokalsamfunn, og tar ansvar i de hendelsene som oppstår. Dette 

er nært knyttet opp mot kommunens ansvar for samfunnssikkerhet, samtidig som det ofte trekkes et 

skille mellom kommunalt samfunnssikkerhetsarbeid og den kommunale brann- og redningstjenesten 

(Almklov, Halvorsen, & Gjøsund, 2016). Kommunal beredskapsplikt betyr at kommunene må 

gjennomføre sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyse for lokalsamfunnet og utarbeide en 

generell beredskapsplan som angir tiltak for håndtering av ulike typer kriser for å ivareta sikkerheten i 

lokalsamfunnet (JP-dept, 2009). Ifølge (NOU, 2012) forventes det at brannvesenet skal få en større 

rolle i kommunens generelle samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.  

 

3.4.2 Dimensjoneringsforskriften og ny brann- og redningsvesenforskrift 

Dimensjoneringsforskriften (2002) stiller krav om organisering, bemanning og utrustning av 

brannvesenet. I 2017 ble det fremlagt et forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og 

utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldingsetater, også kalt brann- og 

redningsvesenforskriften. Denne forskriften skal erstatte dagens dimensjoneringsforskrift fra 2002. 

Det følgende er en kort innføring av sentrale endringer fra dagens forskrift samt en overordnet drøfting 

av betydningen av disse endringene. 

Formålet med brann- og redningsvesenforskriften er å påse et godt rustet brannvesen som er i stand 

til å møte fremtidige utfordringer. Behovet for den nye forskriften har blitt mer fremtredende de siste 

årene ettersom brannvesenet opererer med et ganske annerledes risiko- og trusselbilde i dag 

sammenlignet med det for 17 år siden.  

Brann- og redningsvesenforskriften fremhever viktigheten av risiko- og sårbarhetsanalyser, 

forebyggendeanalyser og beredskapsanalyser. Forskriften foreslår derfor tydeligere og delvis nye krav 

for disse analysene. Hensikten er at gode analyser skal tilby brann- og redningsvesenene økt 

fleksibilitet da de i større grad kan tilpasse seg lokale/regionale risikobilder. De nevnte analysene skal 

være førende for organisering, bemanning og utrustning av etaten.  Forskriften har stort fokus på å gi 

brann- og redningsvesener tilstrekkelig fleksibilitet for å kunne løse sine samfunnsoppdrag på en mest 

mulig effektiv måte. Eksempelvis vil det være mulig å fravike antall vaktlag i tettsteder med mer enn 

170 000 innbyggere hvis dette kan dokumenteres som hensiktsmessig med bakgrunn i de overnevnte 

analysene.  

Videre åpner den nye forskriften for mer effektiv bruk av fremskutte enheter. For mindre branner med 

lav sannsynlighet for spredning vil det være mulig at første innsatsstyrke består av et mannskap på 

mindre enn tre personer og en utrykningsleder. Dette vil gjøre det mulig å plassere fremskutte enheter 

på steder hvor risikobildet er mer dynamisk sammenlignet med andre steder. Dette kan eksempelvis 

være større hyttefelt hvor risikoen for brann antas å være større i helger og ferier eller veistrekninger 
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som vurderes som farlige ved ufordelaktige kjøreforhold (som for eksempel islagte veier). Å kunne 

basere lokal beredskap på færre mannskaper tillater Salten Brann IKS en mer effektiv organisering av 

beredskapen ved at de kan tilpasse seg et raskt endrende risikobilde i større grad.  

En annen sentral endring fra dagens forskrift er krav om ledelse av brann- og redningsvesenet. Den 

nye forskriften fremmer krav om at brann- og redningsvesenet skal ledes av minimum tre kvalifiserte 

personer i heltidsstillinger, hvorav én er leder for brann- og redningsvesenet, én leder for 

forebyggendearbeider og én leder for beredskapsarbeidet. For flere mindre kommunale brann- og 

redningsvesen vil det da være nødvendig å søke samarbeid med andre brann- og redningsvesen, 

ettersom etableringen av tre slike heltidsstillinger vil være kostbart. At flere mindre kommunale brann- 

og redningsvesen søker sammen for å etablere interkommunale brann- og redningsvesen har vært en 

trend de siste 10-15 årene. Effekten av slik sammenslåing omhandler i hovedsak forbedret organisering 

av brann- og redningsvesenet og effektivisert bruk av tilgjengelige ressurser. Eksempelvis vil det være 

lettere å opprette spesialiserte stillinger eller anskaffe personell med spesialisert kompetanse i et 

større interkommunalt brannvesen sammenlignet med et mindre kommunalt brannvesen. Videre vil 

et interkommunalt brann- og redningsvesen oppleve større fleksibilitet med tanke på plassering av 

beredskapsressurser. Dette vil være et resultat av at kommunegrenser i mye mindre grad vil være 

førende for hvor beredskapsressurser skal plasseres.  Kravet om tre heltidsansatte ledere i hvert brann- 

og redningsvesen tolkes som et grep for å motivere kommunale brannvesen til å søke sammen i et 

interkommunalt samarbeid. Hensikten med kravet kan dermed forstås som et forsøk på å gi norske 

brann- og redningsvesen økt fleksibilitet. Dette krav anses til å kunne være av relevans for Salten Brann 

IKS. Relevansen forklares ut fra at Røst og Rødøy kommune per i dag har mindre kommunale 

brannvesener som trolig vil vurdere det som hensiktsmessig å søke medlemskap i Salten Brann IKS. 

Hvorvidt dette er en aktuell fremtidig problemstilling for Røst og/eller Rødøy kommune er ikke 

undersøkt videre.  

Figur 16 gir en illustrasjon av regelverksdesign, hvor den nye dimensjoneringsforskriften (brann- og 

redningsvesenforskriften) vil ligge mot venstre i figuren. En slik regelverksmodell legger opp til en 

fleksibilitet hvor beslutninger er basert på risiko- og sårbarhetsvurderinger.  

 

Figur 16: Illustrasjon av regelverksdesign og deskriptive og funksjonsbaserte krav (Olsvik, 2015) 
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Den økte fleksibiliteten som gis av den nye brann- og redningsvesenforskriften kan medføre fordeler 

og/eller ulemper. Figur 17 og Figur 18 reiser fordeler og ulemper ved et detaljorientert og 

funksjonsbasert regelverk. Regulering av temaer innenfor dimensjonering av brann- og 

redningstjenesten vil inneholde flere av typologiene, men har basert seg i større grad på et 

funksjonsbasert regelverk.  

 

Figur 17: Fordeler og ulemper ved detaljorientert regelverk (vegtilsynet, 2018) 

 

Figur 18: Fordeler og ulemper ved funksjonsbasert regelverk (vegtilsynet, 2018) 

For å kunne treffe de beste måtene å organisere, bemanne og utruste et brannvesen vil det være 

nødvendig med kunnskap og kompetanse om brannvesenets pålagte ansvar, utfordringer og 

mulighetsrom. Da dette vil kreve omfattende informasjonsinnhenting, -bearbeiding og –analyse anses 

det som nødvendig at brannvesenet besitter slik kompetanse. Til sammenligning vil et lovverk med 

liten grad av fleksibilitet beskrive hvordan brannvesenet skal oppnå bestemte samfunnssikkerhetsmål. 

Dette vil igjen redusere handlings- og mulighetsrommet til brannvesenet noe som reduserer 

nødvendig kunnskap og kompetanse for å treffe de beste løsningene. For brannvesen som besitter 

omfattende kompetanse vil dette oppleves som begrensning for hvordan brannvesenet skal 

organiseres, bemannes og utrustes. For brannvesen med redusert kompetanse kan redusert 
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fleksibilitet gjøre det lettere å innfri forventninger da det vil gis et mindre handlingsrom. Det er ofte 

enklere å forholde seg til gitte tall/mengder enn å være sikker på at vurdert dimensjonering er «godt 

nok».    

Skulle derimot brann- og redningsvesenet besitte tilstrekkelig kunnskap og kompetanse vil den økte 

fleksibiliteten gjøre det mulig å effektivisere organiseringen, bemanningen og utrustningen av dagens 

brann- og redningsvesen. De vil da stå friere til å kunne tilpasse seg til lokale og regionale risikobilder 

noe som kan medføre en effektivisering av deres forebyggende arbeid og deres beredskapsarbeid. 

Dette vurderes til å være tilfellet for Salten Brann IKS da de har ansatte som jobber dedikert opp mot 

kunnskapsgenerering og kompetanseutvikling, hvorpå disse ansatte kan drive kunnskapsutveksling 

med andre ansatte i selskapet. Samtidig vil Salten Brann IKS være avhengig av kompetente aktører 

med forståelse av risikostyringsprosesser også hos alle eierkommunene. 

I hovedsak vurderes den nye brann- og redningsvesenforskriften å gi norske brann- og redningsvesen 

større mulighets- og handlingsrom gjennom økt fokus på hvilke samfunnssikkerhetsmål som skal innfris 

fremfor hvordan disse målene skal innfris. En viktig forutsetning for å utnytte det nye mulighets- og 

handlingsrommet er imidlertid at det utvikles kunnskap om risikobasert styring. Dette kan være 

utfordrende for små fagmiljøer, og I Norge betyr dette i praksis at samarbeid er viktig for å lykkes. 
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4 Identifiserte mulighetsrom og problemstillinger 

Det følgende kapittelet vil liste opp flere interessante temaer eller momenter med betydning for Salten 

Brann IKS sin virksomhet. Disse vil omhandle eksisterende utfordringer og muligheter samt forventede 

fremtidige utfordringer og muligheter. Identifisering av disse temaene er blitt gjort med forankring i 

de kartlagte rammene beskrevet i kapittel 3 og vedlegg 2.  

Arbeidet har omfattet arbeidsmøter sammen med ansatte fra Salten Brann IKS, befaring av flere av 

Salten Brann IKS sine brannstasjoner samt litteratursøk. Arbeidsmøter og befaring har gjort det mulig 

å sette seg inn i de lokale forholdene gjeldende for Salten Brann IKS. Videre har litteratursøket gjort 

det mulig å vurdere muligheter og utfordringer ved andre norske og utenlandske brannvesen, for 

deretter å vurdere om disse kan være overførbare til Salten Brann IKS.  

Tabell 7 gir en kortfattet oppsummering av kapittel 3 og 4 med visning av utvalgte mulighetsrom som 

vil drøftes videre i delkapittelet.  

Tabell 7: Oppsummering rammeverk og potensielle mulighetsrom for Salten Brann IKS 

Rammeverk og spesifikke forhold (kapittel 3)  

Tydelige trender og potensielle 

mulighetsrom (kapittel 4) 

Lokale forhold  

- Salten Brann IKS har et stort geografisk 

område med lange avstander 

- Lang kystlinje 

- Forventede klimaendringer 

- E6 trafikkerer gjennom flere kommuner 

- Stor variasjon på størrelse til 

eierkommuner 

- Opplevd endring i arbeidsomfang 

- «Beredskapstomrom» rundt Salten 

• Brannvesenet beveger seg 

mot å bli et beredskapsvesen 

fremfor et brannvesen 

 

• Salten Brann IKS opererer 

med ulike geografiske 

ansvarsområder avhengig av 

hendelsestyper 
 

• Et godt forebyggende arbeid 

gir gode resultater 

 

• Etablering av et IKS åpner for 

risikobasert tilnærming til 

plassering og bemanning av 

brannstasjoner 

 

• Samhandling er sentralt i 

arbeid med 

samfunnssikkerhet 

Nasjonale 

forhold 

 

- Kommunal beredskapsplikt 

(sivilbeskyttelsesloven) opp mot brann- og 

eksplosjonsvernloven 

- Dimensjoneringsforskriften og ny forskrift 

(brann- og redningsvesenforskriften) 

- Samvirkeprinsippet og nye føringer fra 

andre sektorer (bl.a nærpolitireformen og 

redningshåndboken) 

- Gevinster fra forebyggende arbeid 

(NOU:2012, Brannstudien 2013) 

 

4.1 Brannvesenet beveger seg mot å bli et beredskapsvesen fremfor et brannvesen 

Arbeidsoppgavene til Salten Brann IKS har de siste årene endret karakter, både som følge av 

etableringen av IKS’et og som følge av endret risikobilde for regionen. I dag løses eksempelvis oppdrag 

innen drukningsulykker, helse, trafikkulykker, skredulykker og hendelser til havs (se kapittel 3.3). 

Denne endringen i arbeidsoppgaver knyttes til Brann- og eksplosjonsloven §11 f) hvor brannvesenet 

skal håndtere ulike akutte ulykker avdekket i eierkommunenes ROS-analyser. Denne paragrafen åpner 

for at brannvesenet kan bli tildelt ytterligere nye arbeidsoppgaver i fremtiden skulle dette være 
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aktuelt. Uten å spesifikt henvise til Salten Brann IKS sine eierkommuner bemerkes det at kommunale 

og regionale ROS-analyser har blitt viktigere i det kommunale/ regionale arbeidet vedrørende 

samfunnssikkerheten. Generelt øker kommunenes kompetanse innen samfunnssikkerhet og rollen 

ROS-analysene spiller har blitt mer sentral. Dette kan være en av årsakene til at norske brannvesen har 

blitt tillagt nye arbeidsoppgaver ettersom kommunene har blitt mer bevist på eksisterende 

beredskapsmangler som brannvesener må dekke. Skulle dette vise seg å være en trend kan dette bety 

at dagens mer konvensjonelle brannvesen i større grad bør anses som et beredskapsvesen i fremtiden. 

Brannvesenet har generelt rask innsatstid som følge av rammer gitt av dimensjoneringsforskriften. 

Dette medfører at brannvesenet ofte er først på ulykkesstedet, også i ikke-brannrelaterte hendelser. 

Det vurderes da for flere beredskapstjenester som naturlig å involvere Salten Brann IKS i andre typer 

oppdrag. Dette er også et resultat av sammenslåingen av flere kommunale brannvesen som har 

medført mer effektiv organisering samt etablering av andre ressurser som gjør det mulig for Salten 

Brann IKS å involvere seg i hendelser, som for eksempel snøskred.  

Ettersom eierkommunene i stor grad legger føringer for brannvesenets arbeidsoppgaver og virke, 

anses det som særdeles viktig at samarbeidet mellom dem fungerer godt. Det vil være i innbyggernes 

interesse at brannvesenet kan imøtekomme eierkommunenes behov og eierkommunene kan 

imøtekomme brannvesenets behov. Et slikt samspill vil kunne sørge for at brannvesenet kan ivareta 

sine forebyggende og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv måte. Brannvesenets behov 

omfatter blant annet finansiell støtte, mulighet for å påvirke eierkommunenes risikobilde (eksempelvis 

gjennom spørsmål knyttet til arealplanlegging), og mulighet til å utvikle intern kompetanse. Skulle det 

derimot være en forventning blant enten eierkommunene eller brannvesenet som ikke imøtekommes 

kan dette resultere i svekket oppdragsløsning, noe som vil ramme innbyggerne.  

Nye arbeidsoppgaver kan kreve ytterligere finansiell støtte for å kunne imøtekomme eierkommunenes 

forventing om forbedret beredskap knyttet til de aktuelle oppgavene. Slik finansiering kan være 

nødvendig for å kunne tilby brannkonstabler tilstrekkelig kursing og øvelse, gjøre innkjøp av nødvendig 

utstyr samt eventuelt ansette personer med spesialisert kunnskap og kompetanse innen de aktuelle 

arbeidsoppgavene. Et eksempel er Salten Brann IKS sin redningsdykkertjeneste. En slik tjeneste krever 

ansatte med tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å kunne gjennomføre oppdrag på en sikker og 

effektiv måte. Videre vil det være behov for egnet utstyr (dykkerutstyr og eventuelt båt) samt 

vedlikehold av dette utstyret. Det anses derfor som kritisk at brannvesenet bevilges ytterliggere midler 

når de tillegges nye arbeidsoppgaver da det generelt vil være ressurskrevende for brannvesenet å 

etablere beredskap knyttet til nye arbeidsoppgaver. Alternativt kan etableringen av beredskap for nye 

oppgaver gå på bekostning av eksisterende beredskap ettersom eksisterende midler skal dekke en 

større oppdragsportefølje. Det vil derfor være svært viktig med dialog mellom eierkommunene og 

brannvesenet i forkant av at brannvesenet tillegges nye arbeidsoppgaver for å kunne avklare hvilket 

personell, kurs og øvelse samt utstyr brannvesenet må anskaffe for å kunne håndtere dem.   

 

Det vil også være hensiktsmessig å avdekke hvor stor oppdragsportefølje en brannkonstabel kan 

håndtere. Det stilles spørsmål om det er rimelig å forvente at en brannkonstabel skal kunne håndtere 

alle hendelser knyttet til brann i bygning, trafikkulykker, helseoppdrag, skred, drukning og skog- og 

gressbrann. I Brannstudien (2013) pekes det på at brannvesenet må ha en tilstrekkelig størrelse (areal 

og/eller befolkningsgrunnlag) til å håndtere nok hendelser for god erfaringslæring. Denne 

problematikken er delvis løst gjennom å tilby kurs og øvelser til enkelte konstabler ved gitte 

brannstasjoner. Eksempelvis er det kun ved Bodø brannstasjon det finnes ansatte med 

redningsdykkerkompetanse og kompetanse innen skredsøk. Den tilhørende beredskapen knyttes da 
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til fulltidsansatte konstabler. Disse ansatte vil da kunne opparbeide seg kompetanse og erfaring 

gjennom mer omfattende øvelsesprogram og oppdragsløsning. I kapittel 3.1.3 nevnes det at det er et 

politisk mål å øke cruiseskiptrafikken i Bodø i fremtiden. Dette kan medføre økt beredskapsbehov hvor 

det er naturlig at brannvesenet bidrar.  

Det oppleves at det eksisterer en forventning om at deltidsansatte brannkonstabler skal kunne løse 

oppdrag på like tilfredsstillende måte som fulltidsansatte brannkonstabler. Dette anses som en tvilsom 

forventning ettersom deltidsansatte får mindre erfaring og kompetanse gjennom færre reelle 

hendelser og færre øvelser sammenlignet med en fulltidsansatt brannkonstabel. 

Kompetansedifferansen mellom deltids- og fulltidsansatte er ikke undersøkt videre i denne rapporten, 

men vurderes som noe som bør tas hensyn til når nye arbeidsoppgaver tillegges brannvesenet.  

Videre åpner Brann- og Eksplosjonsloven §11 a) for også å utvide ansvarsområdet for brannvesenets 

forebyggende arbeid. Forebyggendeavdelingen (i samarbeid med beredskapsavdelingen) har hatt 

suksess med å redusere antall skadde og omkomne i branner som et resultat av risikobasert 

forebyggendearbeid. Det vurderes derfor som en reell mulighet at brannvesenets forebyggende arbeid 

vil være slagkraftig sett opp mot andre uønskede hendelser som for eksempel snøskred, 

drukningsulykker, eller å i større grad kunne veilede andre aktører i deres forebyggende arbeid. Dette 

vil derimot kunne medføre et behov for å styrke avdelingens bemanning og kompetanse. Alternativt 

kan beredskapspersonell og feiere på en aktiv måte bidra i det forebyggende arbeidet. Videre kan sivile 

personer utgjøre en stor ressurs for brannvesenet i det brannforebyggende arbeidet. Dette er diskutert 

ytterligere i neste delkapittel. Ettersom denne avdelingen tar utgangspunkt i en risikobasert 

fremgangsmåte bør det vurderes i hvilken grad risikoutsatte grupper tilhørende viktige 

ulykkesområder skal oppsøkes og eventuelt hvilke andre aktører som kan bidra til økt effektivitet 

gjennom slike møter.  

4.2 Salten Brann IKS opererer med ulike geografiske ansvarsområder avhengig av 
hendelsestyper 

Det er ikke bare kommunale ROS-analyser som legger føring for hvilke arbeidsoppgaver Salten Brann 

IKS skal gjennomføre, men også nasjonale rammer og føringer som Redningshåndboka og 

Politireformen. Ettersom Salten Brann IKS er et av Norges største brannvesen blir selskapet tillagt ulike 

arbeidsoppgaver/ oppdrag som vanligvis ikke legges til mindre brannvesen. Dette er i hovedsak 

oppdrag knyttet til redningsdykkertjeneste, skredsøk og RITS. Eksempelvis er Salten Brann IKS ett av 

syv brannvesen med RITS-beredskap og ett av 19 brannvesen med redningsdykkertjenester.  

Salten Brann IKS har en redningsdykkertjeneste bestående av 17 dykkere og flere ulike båter. Tjenesten 

dekkes av beredskapsavdelingen hvor ansatte med dykkerkompetanse også jobber som 

brannkonstabler. Tjenesten omfatter i hovedsak redning av druknede personer med mål om å redde 

liv, dernest søk etter antatt omkomne personer.  

Drukning har historisk sett vært en av de vanligste årsakene til voldsomme dødsfall i Norge de siste 

100 årene (FHI, n.a.). De siste 10 årene har gjennomsnittlig ca. 90 personer omkommet som følge av 

drukningsulykker årlig. Dette er omtrent 80 % flere dødsfall sammenlignet med omkomne som følge 

av brann (DSB, 2016). I hvilken grad etablert beredskap medfører en reduksjon i antall omkomne er 

ikke klart/ avdekket, men DSB melder at i perioden 2006-2014 var 40 % av de som ble hentet opp av 

vannet av redningsdykkere i live, mens 60 % var omkomne (DSB, 2016).  
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Nasjonalt tilbys redningsdykkertjeneste ved 19 brannvesen i Norge. Hvilke brannvesener som tilbyr 

denne tjenesten er ofte betinget ut fra brannvesenets størrelse fremfor risikoen for at personer havner 

i en drukningsulykke innenfor de respektive brannveseners ansvarsområde (VG.no, 2019). Dette betyr 

at selv om risikobildet indikerer et behov for redningsdykkertjeneste, kan manglende ressurser 

medføre at slik beredskap ikke kan etableres, da spesielt for mindre brannvesen. Dette medfører ofte 

at større brannvesen utvider sitt geografiske ansvarsområde for å kunne dekke mindre brannveseners 

beredskapsmangel vedrørende redningsdykkertjeneste.  

I dag er nærmeste redningsdykkertjeneste for Salten Brann IKS Tromsø i nord og Trondheim i sør. 

Salten Brann IKS har et nedslagsfelt (for redningsdykkertjenesten) som omfatter området mellom 

Sandnessjøen og Andøya. Dette området strekker seg langt utover kommunegrensene til 

eierkommunene. Per i dag er det kun eierkommunene som dekker kostnaden knyttet til 

redningsdykkerberedskapen. Dette medfører at brannvesenet ikke får midler av kommuner utenfor 

Salten hvor Salten Brann IKS har etablert redningsdykkerberedskap. Det er styret i Salten Brann IKS 

som har besluttet at Salten Brann IKS skal ha denne tjenesten. Videre er det usikkert hvor stor 

økonomisk belastning etableringen av redningsdykkerberedskap for kommuner utenfor Salten utgjør. 

Skulle denne belastningen være betydelig vurderes det som hensiktsmessig å gjennomgå hvordan 

denne beredskapen skal finansieres.  

Det merkes at dykkerkompetansen er sentralisert ved Bodø brannstasjon noe som medfører en 

betydelig lang utrykningstid for drukningsulykker i for eksempel Sandnessjøen. Det er ikke avdekket 

hvor mange dykkeroppdrag Salten Brann IKS løser utenfor deres geografiske ansvarsområde. Disse 

momentene kan antyde at det vil være hensiktsmessig å ta betalt for hvert oppdrag Salten Brann IKS 

løser for andre kommuner. Dette vil avhenge av at eksisterende beredskap knyttet til dykkertjenesten 

anses som tilfredsstillende. Skulle kommuner utenom Salten vurdere beredskapen som mangelfull 

anses det som rimelig at disse kommunene tildeler Salten Brann IKS midler for å kunne styrke denne 

beredskapen.  

En annen type hendelse som kan inntreffe utenfor Salten-regionen som Salten Brann IKS kan bli 

involvert i er redningsinnsats til sjøs, forkortet til RITS. Salten Brann IKS er ett av syv brannvesen som 

inngår i den norske RITS-beredskapen gjennom formelle avtaler med staten. Dette innebærer at de er 

forpliktet til å yte bistand ved branner og andre ulykkessituasjoner i sjøområder innenfor eller utenfor 

den norske territorialgrensen (DSB, n.a.). De nærmeste brannvesenene som også inngår i RITS-

beredskapen er Tromsø Brann og Redning i nord og Ålesund Brannvesen KF i sør. Dette vil si at det er 

flere hundre kilometer med kystlinje som anses å være Salten Brann IKS sitt ansvarsområde. De syv 

brannvesenene som inngår i den nasjonale RITS-beredskapen er i hovedsak store brannvesener. Det 

vurderes som hensiktsmessig at slike større brannvesen inngår i denne beredskapen da langvarige 

redningsinnsatser til sjøs ikke vil svekke beredskapen på land i like stor grad sammenlignet med mindre 

brannvesen. Det merkes likevel at RITS-beredskapen legger beslag på ressurser i form av årlige øvelser 

samt vedlikehold av nødvendig utstyr. Det er ikke klart hvordan RITS-oppdrag utenfor Saltens 

geografiske område skal finansieres. Det merkes videre at slike oppdrag kan være svært kostbare da 

de kan være tid- og ressurskrevende.  

Salten Brann IKS kan også måtte yte bistand utenfor Saltens geografiske område ved skredulykker. 

Slike ulykker håndteres i samarbeid med 330-skvadronen og Røde Kors. Dette er oppdrag verken 

brannvesenet eller 330-skvadronen kunne løst på egenhånd, men hvor samvirke er helt nødvendig for 

å kunne yte bistand. Salten Brann IKS skal ved slike ulykker drive førsteinnsats ved søkearbeidet ved 

skredulykker. Slike oppdrag krever også kurs, øvelser sammen med andre beredskapsinstanser og 
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utstyr for å kunne påse at tilstrekkelig beredskap for slike hendelser etableres og vedlikeholdes. 

Sammen med RITS er skredulykker et eksempel på hendelser hvor flere aktører deltar. Dette medfører 

et behov for å avklare hvordan utgifter knyttet til oppdragsløsning og opprettholdelse av beredskap 

skal fordeles blant de deltakende aktørene. 

De tre oppdragstypene nevnt over (redningsdykkertjeneste, RITS og skred) er alle eksempler på 

uavklarte behov med tanke på hvordan slike oppdrag skal finansieres. En slik avklaring vil være viktig 

for Salten Brann IKS ettersom det vil bidra til økonomisk forutsigbarhet og stabilitet. Det vil videre være 

grunnleggende for å kunne sikre tilfredsstillende beredskap for eierkommunene samt andre 

kommuner og myndigheter som avhenger av den støtten brannvesenet gir i nød- og krisesituasjoner.  

Videre er det et statlig ønske å involvere Salten Brann IKS i nasjonale programmer og øvelser utenfor 

deres geografiske ansvarsområde.  Dette kan tenkes står i kontrast til eierkommunenes ønske om å 

holde kostnader knyttet til brannvesenet nede. Å tillate Salten Brann IKS å delta i aktiviteter som 

strekker seg utover det geografiske ansvarsområdet kan trolig anses av eierkommunene som 

uhensiktsmessig bruk av midler da eierkommunene i hovedsak er interessert i den interkommunale 

beredskapen. Eksempelvis stiller brannsjefen i Salten Brann IKS i det nasjonale brannfaglige rådet. 

Dette rådet samler alle brannsjefer i de 12 nye politidistriktene til nettverksmøter med hovedfokus på 

nasjonale brann- og redningsfaglige fellesinteresser.  

Involvering i nasjonale aktiviteter anses som viktige muligheter for kunnskapsutveksling, 

kompetanseutvikling og nettverksbygging. Det anbefales derfor at det tilrettelegges for slike 

aktiviteter, som strekker seg utover Saltens geografiske grenser/ områder. Dette til tross for at det 

faglige og beredskapsmessige utbyttet ikke er like fremtredende som aktiviteter som gjennomføres 

innenfor kommunegrensene.  

 

4.3 Et målrettet forebyggende arbeid gir gode resultater 

4.3.1 Helhetlig tilnærming til håndtering av risiko 

Figur 19 illustrerer forholdet mellom forebyggende arbeid og beredskapsarbeidet. Venstre side av 

figuren illustrerer hvordan proaktive risikoreduserende tiltak har til hensikt å redusere sannsynligheten 

for og konsekvensen av en hendelse før hendelsen inntreffer. Høyre side av figuren viser hvordan 

etablert beredskap skal redusere konsekvensen av en hendelse etter den har inntruffet.  

 

Figur 19: Illustrasjon "bow-tie" diagram og sammenheng mellom godt forebyggende-, og beredskapsarbeid 
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Det vil være svært viktig å finne en god balanse mellom det forebyggende arbeidet og det 

risikoreduserende arbeidet. Dette med hensyn til effektiv risikoredusering samt hensiktsmessig bruk 

av ressurser. Vektes en av siden i figuren over for mye vil dette medføre en svekkelse på den andre 

siden. Eksempelvis vil overdrevent fokus på etablering av beredskap medføre svekkelse i det 

forebyggende arbeidet. 

 

Det forebyggende arbeidet har som formål å eliminere eller redusere risiko Salten Brann IKS må 

forholde seg til. Dette vil innebære innføring av sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak. Da 

det ikke vil være mulig å eliminere alle risikoer Salten Brann IKS må forholde seg til vil det være helt 

nødvendig å ha etablert en tilstrekkelig beredskap som kan håndtere restrisikoen på en tilfredsstillende 

måte. På samme måte vil det være nødvendig å drive med forebyggende arbeid ettersom 

beredskapsarbeidet ikke vil være i stand til å redusere konsekvensen knyttet til alle relevante 

hendelser til et akseptabelt nivå alene. Som følge av dette vil det være nødvendig med en proaktiv og 

en reaktiv tilnærming for å redusere risikoer relevante for Salten Brann IKS. 

 

Å finne en god balanse mellom det proaktive forebyggende arbeidet og det reaktive 

beredskapsarbeidet er krevende. Det vil foreligge stor usikkerhet knyttet til hvilken type arbeid som vil 

medføre størst risikoreduserende effekt. Det kan også være utfordrende å vurdere effekten av 

tidligere gjennomførte forebyggende tiltak da virkningsfulle tiltak skal resultere i fravær av hendelser. 

Det vil derimot være noe lettere å vurdere effekten av konsekvensreduserende beredskapstiltak da 

disse ikke vil påvirke sannsynligheten for at en hendelse inntreffer. Eksempelvis kan slike tiltak 

omhandle redusert innsatstid eller effekten av utstyr som brukes for å håndtere reelle hendelser. Dette 

medfører at det er vanskelig å vurdere hvorvidt ressurser bør tillegges det forebyggende arbeidet eller 

beredskapsarbeidet. Det har ikke lyktes å finne litteratur som belyser effektive metoder, prosesser 

eller fremgangsmåter for å avgjøre hvorvidt balansen mellom det forebyggende arbeidet og 

beredskapsarbeidet er god.  

 

Det anses som hensiktsmessig å gjøre en overordnet vurdering av hvorvidt brannvesenets fokus bør 

være å forhindre at hendelser inntreffer eller om det er mer fornuftig å styrke brannvesenets 

håndteringsevne når hendelsene inntreffer. Dette kan gjøres med utgangspunkt i en kost/nytte-

analyse, hvor det fokuseres på eksempelvis trafikkulykker eller kjøkkenbranner. For trafikkulykker vil 

det da være hensiktsmessig å vurdere hvor effektivt brannvesenets forebyggende arbeid vil være sett 

opp mot den tilhørende nødvendige ressursbruken. Denne kost/nytte-effekten må da sammenlignes 

med den vurderte kost/nytte-effekten det vil ha å styrke brannvesenets håndteringsevne for 

trafikkulykker som har inntruffet. Tilsvarende for kjøkkenbranner kan det være aktuelt å vurdere 

proaktive forebyggende tiltak (som for eksempel komfyrvakt) opp mot reaktive tiltak (som for 

eksempel røykvarsler/brannalarmanlegg med direkte oppkobling til brannvesenet). Slike vurderinger 

kan være hensiktsmessig å gjøre på et overordnet nivå hvor personer med kompetanse innen 

forebyggende arbeid og beredskapsarbeid belyser de ulike aspektene/ sidene ved deres 

fremgangsmåter, prosess og forventet effekt på de aktuelle risikoene som vurderes. Videre kan slike 

vurderinger være veldig detaljert, også da i samspill med personell fra forebyggende avdeling og 

beredskapsavdeling. 
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4.3.2 Risikoutsatte grupper 

Utfordringer knyttet til risikoutsatte grupper vurderes som så viktig at det er ønskelig å omtale dette 

som et eget delkapittel i denne rapporten. Risikoutsatte grupper, da spesielt eldre, anses som en 

ressurskrevende utfordring som bør løftes tydelig frem. 

DSBs rapport «Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper» viser at 75 % av personer som omkom i brann 

i 2013 tilhørte en risikoutsatt gruppe (DSB, 2014). Disse gruppene omhandler i hovedsak personer som 

har utfordringer knyttet til rus, nedsatt funksjonsevne, og eldre og pleietrengende, men også 

arbeidsinnvandrere og asylsøkere da disse også er overrepresentert i DSBs brannstatistikk. Det er 

likevel eldre hjemmeboende (personer over 70 år) som utgjør en dominerende del av risikogruppene. 

Det er fire til fem ganger høyere sannsynlighet at hjemmeboende personer over 70 år omkommer i en 

boligbrann sammenlignet med resten av befolkningen. Det merkes at å definere en risikoutsatt gruppe 

kun ut fra alder er veldig mangelfullt, men at det likevel eksisterer sterke korrelasjoner mellom alder 

og faren for å omkomme i brann eller å bli involvert i andre ulykker. Se kapittel 3.1.2 for mer detaljer.   

Det er derfor viktig å ta hensyn til den kommende eldrebølgen da dette vil påvirke risikobildet for 

Salten Brann IKS i stor grad.  Ettersom eldre hjemmeboende er overrepresentert på 

dødsbrannstatistikken anses det som naturlig å anta at antall omkomne i boligbrann vil øke i takt med 

økende antall eldre hjemmeboende. Det er også et politisk mål at flest mulig eldre skal kunne bo 

hjemme. Av Stortingsmelding 15 (2017-2018) fremgår det at eldre skal kunne ha muligheten til å bo 

hjemme så lenge som mulig samtidig som de får støtte til å mestre hverdagen, på tross av sykdom og 

funksjonssvikt. Dette anses som vesentlig for Salten Brann IKS sitt risikobilde da det differensieres 

mellom risiko for at eldre boende hjemme omkommer i brann og eldre som bor på sykehjem. Her er 

det eldre personer som er hjemmeboende som har større sannsynlighet for å omkomme i en 

boligbrann. Videre viser tallene fra SSB som beskriver befolkningsutviklingen (som er benyttet i GIS-

analysen) at yngre personer i stor grad vil flytte inn mot større steder, som Bodø og Fauske, mens eldre 

vil bli boende i bygdene. SSB har undersøkt forholdet mellom personer over 64 år og personer mellom 

18 og 64. Dette forholdstallet (kalt forsørgerbyrde for eldre) angir hvor stor andel av befolkningen som 

er i arbeidsufør alder sett opp mot personer i arbeidsfør alder. Frem mot 2040 vil andelen arbeidsufør 

sammenlignet med andel arbeidsfør stige i samtlige kommuner i Salten. Den største økningen vil være 

i de mindre kommunene noe som indikerer at den gjennomsnittlige alderen vil øke mest i bygder og 

grisgrendte strøk sammenlignet med større byer som Bodø og Fauske. Dette vurderes som viktig 

informasjon for Salten Brann IKS ettersom en risikoutsatt gruppe som er geografisk spredt ikke anses 

som ønskelig med tanke på den økte utrykningstiden dette vil medføre.  

Denne rapporten vil ikke gå i dybden på hvilke tiltak som vurderes som effektive for å kunne redusere 

risikoen for at eldre hjemmeboende omkommer i brann. Aktuelle tiltak er detaljert beskrevet i NOU 

2012:4 «Trygg hjemme- Brannsikkerhet for utsatte grupper» og DSBs rapport «Brannsikkerhet for 

risikoutsatte grupper». Disse to rapportene tar for seg tekniske tiltak som komfyrvakt og 

sprinkleranlegg i tillegg til å vurdere behovet for økt samarbeid mellom ulike offentlige aktører og 

private aktører.  

Et stort potensial for Salten Brann IKS med hensyn på reell risikoreduksjon på dette området ligger i å 

komme «tettere på risikogruppene». Gruppen «eldre over 70 år» defineres ofte som en risikogruppe, 

men i realiteten er dette en svært variert gruppe mennesker, hvor de aller fleste er friske og raske. 

Utfordringen er å identifisere de få med reelle behov, som faktisk kan defineres som en risikogruppe. 

Her vil det nok være kombinasjoner av høy alder, kognitiv funksjonsnedsettelse, fysisk 

funksjonsnedsettelse, medisinbruk og/eller risikoatferd (for eksempel røyking) som betyr noe. I et 
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risikobasert regime, er det brannvesenets ansvar å tilnærme seg disse menneskene. Når man først har 

identifisert mennesker med reelle behov, vil det gjerne være enklere å finne gode tiltak. Når 

risikogruppen reduseres i størrelse, vil ofte nytte-/kostnadsbrøken for gode brannsikringstiltak (for 

eksempel mobile vanntåkeanlegg) bli gunstig, sammenlignet med store grupper. Dette gjelder ikke 

bare gruppen eldre, men også andre potensielle risikogrupper. For å hente inspirasjon til et slikt arbeid 

anbefales det å samarbeide med andre brannvesen. Rogaland Brann og Redning har for eksempel vært 

en eksponent for en risikobasert tilnærming, og bør konsulteres. Alle brannvesen i Norge har den 

samme utfordringen på dette området. Aktuelle problemstillinger som må løses er bl.a.: 

- Metoder, verktøy og prosesser for risikoprofilering og risikoanalyser: hva kjennetegner et 

menneske som kan defineres å tilhøre en risikogruppe? 

- Datainnsamling og informasjonssikkerhet: Risikoprofilering forutsetter kunnskap om 

mennesker, som igjen vil kreve innsyn i sensitiv informasjon. For å kunne gripe inn i en 

persons private sfære med risikoreduserende tiltak må det foreligge et kritisk behov. Et slikt 

kritisk behov avdekkes gjennom en (form for) risikovurdering, som igjen er avhengig av 

spesifikk informasjon om personen.  

- Sikre systemer for informasjonsdeling: Dersom man finner en måte å dele informasjon 

mellom ulike etater og registre, må systemet informasjonen lagres på være tilrettelagt for 

dette. Dette omfatter gjennomføring av verdivurderinger og klassifisering av den 

informasjonen som genereres og lagres, autorisasjon, tilgangsrettigheter m.m. 

- Tilgang på ressurser i det forebyggende arbeidet: Det er aktuelt å vurdere hvordan 

brannvesenet internt kan disponere sine ressurser i ulike arbeidsoppgaver. Kan for eksempel 

beredskapspersonell eller feiere benyttes til enkelte oppgaver? I tillegg ligger det et stort 

potensial i å aktivere lokalbefolkningen. Gruppen over 70 år er ikke først og fremst en 

risikogruppe, men en ressursgruppe – ofte med mye ledig tid. For mange vil det kunne være 

meningsfullt å bidra i forebyggende brannvernarbeid, som også kan omtales som 

samfunnssikkerhetsarbeid eller bidrag til generell folkehelse. Kan man for eksempel tenke 

seg et «nabonettverk» som har oppgaver ovenfor en risikoutsatt person? Er det mulig å se 

for seg en gruppe frivillige som reiser rundt og besøker risikoutsatte personer og samtidig 

sjekker røykvarsler og samler data til oppdatering av risikoanalysene? Eksempelvis har 

brann- og redningstjenester i Sverige etablert «frivillig innsatsperson» som en metode for å 

øke sikkerheten til befolkningen ved å kunne bistå tidlig ved en hendelse, spesielt i mer 

«grisgrendte» strøk hvor brannvesenet er ventet lengre utrykningstid (Räddningstjänesten 

Väst, n.a).  

- Utvikling av tiltaksbank: Ulike risikogrupper trenger ulike tiltak. Her ligger det et potensial i 

å tenke vidt. Et tiltak er allerede nevnt, ressursgruppen av pensjonister som kan stå for en 

sosial inngripen ovenfor risikoutsatte personer. Andre tiltak kan være tilrettelagt 

informasjon, sikre gode rømningsveier, tilrettelegge hjemmet (flytte senga ned til 

inngangsplanet i stedet for at den står på loftet), installere egnet røykvarsler (sikker 

strømtilførsel og riktig varseltype), tilby installasjon av komfyrvakt, mobile eller faste 

slokkeanlegg m.m. Det må tenkes på hvem som kan stå for ulike tiltak, hvordan de kan bidra 

og hva de kan bidra med. Det er ikke bare brannvesenet sitt ansvar å redusere risiko for 

risikoutsatte grupper, men de kan bidra som en viktig aktør i arbeidet. 
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4.4 Etablering av et IKS åpner for risikobasert tilnærming til plassering og bemanning av 
brannstasjoner 

Helhetlig interkommunal beredskapstankegang vurderes til å kunne effektivisere beredskapsarbeidet 

i Salten. En slik tankegang vil kreve en sektorovergripende kommunikasjon og ansvarsfordeling hvor 

ulike sektorer drar i samme retning for å sammen kunne styrke den kommunale og regionale 

samfunnssikkerheten. Et slikt arbeid vil gjøre det lettere å se risikoberedskapen brannvesenet utgjør i 

en større samfunnssikkerhetskontekst. Dette vil igjen gjøre det enklere å bruke tilgjengelige 

beredskapsressurser i regionen på en mer helhetlig måte. Et sektorovergripende samarbeid innebærer 

at eksempelvis politi, helsesektor, brannvesen og skolevesenet kan spille på hverandres styrker og at 

eventuelle «beredskapstomrom» mellom sektorene avdekkes og kan tettes på mest mulig effektiv 

måte.  

 

Bemanning, kompetanse og utrustning av eksisterende stasjoner er kartlagt gjennom arbeidsprosess 

2. Her har ansatte ved Salten Brann IKS med god kjennskap til de enkelte stasjonene svart ut et 

spørreskjema som tar for seg sentrale forhold som vurderes som viktige for beredskapen og 

arbeidsmiljøet knyttet til de enkelte stasjonene. Resultatet fra denne arbeidsprosessen er gitt i en egen 

rapport. Gjennom statuskartlegging for Salten Brann IKS kan en identifisere tiltak som kan gjøre 

brannvesenet mer effektivt og bærekraftig. Eksempelvis gjør en slik kartlegging det mulig å vurdere 

hvorvidt enkelte kjøretøy bør vedlikeholdes og repareres eller om det vil være mer hensiktsmessig å 

erstatte dem. Det vil også være mulig å vurdere om mangler ved brannstasjoner kan utbedres på 

alternative måter. Et eksempel som er blitt nevnt gjennom arbeidsmøtene er bruk av mobile 

containere til bruk for ren og skitten sone. En slik container som flyttes mellom stasjoner uten adskilte 

rene og skitne soner ved behov fremfor å utbedre samtlige brannstasjoner med mangler knyttet til 

adskillig av disse sonene.  

 

Flere brannstasjoner har spesialkompetanse, eksempelvis røykdykkerkompetanse. Hvilke 

brannstasjoner som besitter denne spesialkompetansen er til en viss grad vilkårlig og henger delvis 

igjen fra før Salten Brann IKS ble etablert. Det er relevant i denne sammenhengen å vurdere hvilke 

alternativer som finnes for organisering av brannvesenet, også sett opp mot kommunens 

«trygghetsfølelse» og risikobildet generelt i regionen. I sammenheng med en oppdatert ROS-analyse 

og nye arbeidsoppgaver (ref. §11 f)) er det et interessant å utforske mulighetsrommet som eksisterer 

med hensyn til lokalisering av brannstasjoner og hvilken bemanning og kompetanse som er nødvendig 

ved de ulike stasjonene.  

 

Statuskartleggingen kan videre benyttes til å vurdere plassering og dimensjonering for ulike områder. 

Et eksempel en kan dra ut fra statuskartleggingen er om enkelte områder muligens er over- eller 

underdimensjonert. For eksempel har området Fauske, Saltdal, Sulitjelma og Sørfold mange på vakt og 

røykdykkere. Kan det være muligheter for konsolidering av enkelte stasjoner eller tenke annerledes 

opp mot organiseringen av området?  

 

Et aktuelt tema er eksempelvis om brannstasjoner kan vurdere sesongbasert dimensjonering og 

vaktordning og/eller at enkelte stasjoner erstattes med fremskutte enheter. Videre kan det være 

aktuelt å vurdere om det er nødvendig å etablere nye stasjoner for å sikre tilfredsstillende responstid 

eller om stasjoner bør flyttes. 
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4.4.1 Bemanning og utrustning av brannstasjoner 

Utfordringene med rekruttering, turnover og oppmøte ved alarmer er ifølge Bøhm (2011) en utfordring 

som rammer utkantkommuner og de mellomstore brannvesen hardest. Arbeidsmarkedet er begrenset 

og enkelte byer/tettsteder fremstår gjerne som rene pendlersteder, hvor folk bor men ikke jobber. I 

Salten Brann IKS er spesielt Sulitjelma et eksempel på et slikt sted, hvor store deler av 

mannskapsgruppen arbeider utenfor Sulitjelma (på Fauske). En risikobasert tilnærming til 

dimensjonering og organisering av brannvesenet burde åpne for å se på nye muligheter, særlig i de 

tilfeller der flere kommuner samarbeider om felles brann- og redningstjenester.  

I de fleste ulykker er tidsaspektet helt sentralt. For å kunne gjøre en effektiv og livreddende innsats er 

det avgjørende å komme til skadestedet så tidlig som mulig. Begrepet fremskutt enhet brukes i denne 

sammenheng i økende grad i norske brannvesen. Hovedpoenget er at enheten er mindre enn en vanlig 

brannbil, og dermed raskere og mer fleksibel i trafikken. I praksis er dette et mindre kjøretøy, som kan 

føres med førerkort klasse B (totalvekt mindre enn 3,5 tonn), bemannes typisk med to mannskaper og 

er utstyrt med det mest nødvendige utstyret for å håndtere en tidligfase i et bredt utvalg 

ulykkeshendelser. Hendelsene der brannvesenene ser for seg å benytte fremskutt enhet er (Storesund, 

et al., 2017):  

- Førstehjelp og assistanse til helse.  

- Trafikkhendelser.  

- Bilbranner og andre mindre branner.  

- Utvendig slokking/brannbegrensing.  

- Forberede normalutlegg på større hendelser.  

Utstyr brannvesenene ser for seg som hensiktsmessig å ha på en fremskutt enhet:  

- Førstehjelpsutstyr inkludert hjertestarter og oksygen.  

- Slokkeutstyr med kapasitet på 2-5 min (f.eks. skjærslokker, CAFS).  

- Pulverapparat.  

- Slangemateriell (arbeidsslanger, grenrør, stender, kumkobling, spett og strålerør er nevnt).  

- Lett frigjøringsverktøy for trafikkhendelser.  

- Røykdykkersett (til bruk som røykvern).  

- Lyskastere/arbeidslamper.  

- Utstyr for å sikre skadested (varseltrekant, markeringslys, sperrebånd etc.).  

- Kart.  

- IR-kamera.  

Ifølge Storesund m.fl. (2017) er det naturlig at kjøretøyet plasseres på stasjonen dersom det er 

kasernert vakt eller når det ikke finnes vaktordning. I brannvesen med dreiende vakt er det også en 

mulighet at kjøretøyet er plassert hos mannskapet som er på vakt, slik at det kan rykkes direkte ut til 

skadestedet. 

En særlig utfordring med bruken av fremskutte enheter er at innsatsen som mannskapet kan utføre 

med tanke på egen sikkerhet, kanskje ikke står i stil til de forventninger samfunnet har til en 
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førsteinnsats. Det er ikke utenkelig at mannskapet på en fremskutt enhet i noen tilfeller vil møte en 

situasjon de ikke vil klare å håndtere fullt ut. Eksempel på slike erfaringer finnes f.eks. i Bergen 

brannvesen, som har valgt å begrense bruken av fremskutt enhet mer enn de i utgangspunktet la opp 

til (Brannmannen, 2014). 

Det er for øvrig ikke utenkelig at en hendelse oppleves omfattende og uoverkommelig for en 

førsteinnsats på fire mannskaper heller. Nøkkelen til å lykkes synes å være at innsatsen utføres med 

bakgrunn i en grundig risikovurdering. Det er på forhånd bestemt hvilke oppgaver den fremskutte 

enheten kan utføre i ulike ulykkessituasjoner. Mannskapet på den fremskutte enheten er godt opplært 

i disse prosedyrene og i de oppgavene som det forventes at de skal løse. Situasjonsbestemt innsats 

står sentralt, der den fremskutte enheten enten håndterer en begrenset hendelse selv, eller klargjør 

for en større innsats sammen med støttemannskaper som følger etter (Møller, n.d) 

Utstrakt bruk av fremskutte enheter uavhengig av kommunegrenser vil for øvrig bli lettere skulle den 

nye brann- og redningsvesenforskriften vedtas som følge av den økte fleksibiliteten denne forskriften 

medfører. Fra statuskartleggingen viser det at stasjonene Halsa, Inndyr, Rognan og Straumen ser en 

mulighet for fremskutt enhet sett opp mot dagens risiko- og sårbarhetsbilde. Det er allerede planlagt 

at Straumen etablerer en fremskutt enhet f.o.m 2020.  

4.4.2 Plassering av brannstasjoner 

Med unntak av brannstasjoner bygget etter etableringen av IKS’et er dagens plassering av Salten Brann 

IKS sine brannstasjoner historisk betinget. Plasseringen til disse stasjonene er dermed i mindre grad 

basert på dagens helhetlige risikobilde for Salten. Dette medfører at plasseringen av disse 

brannstasjonene potensielt ikke er optimale, noe som betyr at alternative plasseringer kan være 

fordelaktig for å redusere utrykningstid, effektivisere bruken av ressurser og etableringen av 

beredskap i regionen. Som et IKS ligger det muligheter i å tenke helhetlig mht. plassering, bemanning 

og utstyr, hvor kommunegrenser ikke utgjør en begrensning.  
 

For å kunne vurdere om dagens plassering av Salten Brann IKS sine brannstasjoner er hensiktsmessig 

er det gjennomført en GIS-analyse (geografisk informasjonssystem-analyse). Denne analysen er brukt 

til å beregne dekningsgraden i hele Salten Brann IKS sitt ansvarsområde. Dekningsgraden er andelen 

av bygg i Salten som kan nås innen eksempelvis 10 minutter, 20 minutter osv. Videre er det etablert 

fire ulike scenarioer for å kunne vurdere optimalt antall brannstasjoner og deres plassering for å kunne 

gjøre en vurdering om dagens brannstasjoner gir tilfredsstillende dekningsgrad eller om alternativ 

plassering og antall stasjoner bør vurderes. Det er gjennomført fire ulike analyser som tar for seg hvert 

sitt scenario.  
 

Den første analysen undersøkte dekningsgraden til dagens 24 eksisterende brannstasjoner. Denne 

analysen vurderer hvor stor andel av bygninger i Salten som kan nås av brannvesenet fra nærmeste 

brannstasjon mellom 0 og 10 minutter, 10 og 20 minutter, 20 og 30 minutter, 30 og 60 minutter og 

hvilke bygninger det kreves mer enn 60 minutter for brannvesenet å kunne yte bistand. I analysen er 

det antatt at forspenningstiden (tiden det tar fra 110-sentralen får melding om en hendelse til 

brannvesenet rykker ut fra stasjon) er 3 minutter for et mannskap fra Bodø stasjon for å kunne rykke 

ut og 7 minutter for de øvrige stasjonene. Forspenningstiden ved Bodø stasjon er betydelig lavere 

sammenlignet med de andre stasjonene da Bodø stasjon er døgnkasernert. For de andre stasjonene 

antas det at brannkonstabler må komme seg til stasjonen før de kan mobilisere og rykke ut. Analysen 

tar utgangspunkt i fartsgrensen gitt for de ulike veistrekningene. Dette medfører at rushtrafikk og 

mulighet til å kjøre over fartsgrensen ikke er tatt høyde for. Resultatet fra analysen er gitt av figur 21, 
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22 og 123. Figurene viser hvilke områder som dekkes innen tidsintervallene beskrevet over. Resultatet 

fra analysen er også gjengitt i tabell 8 under.  

 

Tidsintervall [minutter] < 10 10-20 20-30 30+ 

Dekningsgrad innbyggere [%] 62,73 29,97 5,57 1,32 

Dekningsgrad bygg[%] 31,87 27,20 12,65 20,89 

Tabell 8: Dekningsgrad, dagens plassering av brannstasjoner 

Fra analysen fremgår det at 31,9 % av alle bygg i Salten Brann IKS kan nås innen 10 minutter. Videre vil 

59,1 % av alle bygg kunne nås innen 20 minutter. Det vil ta mer enn 30 minutter å nå 20,9 % av de 

66.511 byggene i Salten Brann IKS sitt ansvarsområde. Dette henger sammen med at GIS-analysen har 

fokusert på å maksimere dekningsgraden for innbyggerne fremfor bygninger. For denne og de andre 

analysene utgjør en stor andel av byggende utenfor tidsgrensen på 30 minutter fritidsboliger. Av 

helsebygg merkes det at det vil ta ca. 17,2 minutter for brannvesenet å nå frem til Tverrlandet 

sykehjem og 23,4 minutter for å nå frem til Sørdfold sykehjem. Andelen innbyggere som nås innen 10, 

20, 30 og mer enn 30 minutter er vist i figur 19. Den viser at 62,7 % av innbyggerne i Salten nås innen 

10 minutter, 30 % mellom 10 og 20 minutter, mens for ca. 6,9 % av innbyggerne vil brannvesenet mer 

enn 20 minutter å rykke ut til. 

 

Figur 20: Andel innbyggere som nås innen 10, 20, 30 minutter og over 30 minutter 

 

Figur 21: Andel bygg som nås innen 10, 20, 30 minutter og over 30 minutter
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Figur 22: Dagens situasjon, nordre Salten 
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Figur 23: Dagens situasjon, midtre Salten 
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Figur 24: Dagens situasjon, sørlige Salten 
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Scenario 1: Optimal plassering av 25 brannstasjoner 

Dette scenarioet vurderer den optimale plasseringen av 25 brannstasjoner ut i fra lokasjonen til alle 

registrerte bygg i regionen. Denne analysen vurderer også hvor stor andel av bygningene som kan nås 

av brannvesenet fra nærmeste brannstasjon mellom 0 og 10 minutter, 10 og 20 minutter, 20 og 30 

minutter og hvilke bygninger det kreves mer enn 30 minutter før brannvesenet kan å yte bistand. I 

analysen er forspenningstiden satt til 5 minutter for alle brannstasjoner for enkelthetens skyld. Den 

faktiske forspenningstiden til de eksisterende og foreslåtte stasjonene vil trolig variere i større grad. 

Det tas her ikke hensyn til at Bodø brannstasjon er døgnkasernert. Analysen tar utgangspunkt i 

fartsgrensen gitt for de ulike veistrekningene. Dette medfører at rushtrafikk og mulighet til å kjøre over 

fartsgrensen ikke er tatt høyde for. 

Resultatet fra analysen er gitt av figur 26, 27 og 28. Figurene viser hvilke områder som dekkes innen 

tidsintervallene beskrevet over. Resultatet fra analysen er også gjengitt i tabell 9 under.  

 

Tidsintervall [minutter] < 10 10-20 20-30 30+ 

Dekningsgrad innbyggere [%] 66,35 27,36 4,15 2,14 

Dekningsgrad bygg[%] 37,84 32,29 8,75 21,12 

Tabell 9: Dekningsgrad, optimal plassering av 25 stasjoner 

Fra analysen fremgår det at 37,8 % av alle bygg i Salten Brann IKS kan nås innen 10 minutter. Videre vil 

ca. 70 % av alle bygg kunne nås innen 20 minutter. Ca. 79 % av alle bygg i brannvesenets ansvarsområde 

vil kunne nås innen 30 minutter. Det vil ta mer enn 30 minutter å nå 21,1 % av de 66.511 byggene i 

Salten Brann IKS sitt ansvarsområde. Dette henger sammen med at GIS-analysen har fokusert på å 

maksimere dekningsgraden for innbyggerne fremfor bygninger. 

 

Andelen innbyggere som nås innen 10, 20, 30 og mer enn 30 minutter for dette scenarioet er vist i 

figur 24. Den viser at 66,4 % av innbyggerne i Salten nås innen 10 minutter, 27,4 % mellom 10 og 20 

minutter, mens for ca. 3,4 % nås innen 30 minutter. Resultat i figuren under merket «null» og «N/A» 

skyldes begrensninger i GIS-analysen og er tolket som innbyggere som nås etter 30 minutter. 

 

Figur 25: Andel innbyggere og bygg som nås innen 10, 20, 30 minutter og over 30 minutter ved optimal 
plassering av 25 brannstasjoner 
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Figur 26: Optimal plassering, nordre Salten 
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Figur 27: Optimal plassering, midtre Salten 
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Figur 28: Optimal plassering, sørlige Salten 
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Scenario 2a: 10 eksisterende stasjoner låses, ubegrenset antall stasjoner for å oppnå 100 % 
dekningsgrad innen 30 minutter 

Dette scenarioet vurdere nødvendig antall stasjoner for å kunne nå frem til alle bygg i regionen innen 

30 minutter. 10 eksisterende stasjoner låses slik at deres lokasjon ikke kan endres. Stasjoner som er 

låst er merket på kartet med blå ring. Hensikten med analysen er å vurdere hvor mange stasjoner som 

kreves for å kunne oppnå 100 % dekningsgrad innen en 30 minuttersgrense. Analysen vurderer også 

hvor stor andel av bygningene som kan nås av brannvesenet fra nærmeste brannstasjon mellom 0 og 

10 minutter, 10 og 20 minutter, 20 og 30 minutter. I analysen er forspenningstiden satt til 5 minutter 

for alle brannstasjoner for enkelthetens skyld. Den faktiske forspenningstiden til de eksisterende og 

foreslåtte stasjonene vil trolig variere i større grad. Det tas her heller ikke her hensyn til at Bodø 

brannstasjon er døgnkassernert. Analysen tar utgangspunkt i fartsgrensen gitt for de ulike 

veistrekningene. Dette medfører at rushtrafikk og mulighet til å kjøre over fartsgrensen ikke er tatt 

høyde for. 

Resultatet fra analysen er gitt av figur 31, 32 og 33. Figurene viser hvilke områder som dekkes innen 

tidsintervallene beskrevet over. Resultatet fra analysen er også gjengitt i tabell 10 under. Analysen 

viser at ved 36 stasjoner plassert som vist i figur 31, 32 og 33 vil alle bygg i Salten Brann IKS sitt 

ansvarsområde kunne nås innen 30 minutter. 

 

Tidsintervall [minutter] < 10 10-20 20-30 30+ 

Dekningsgrad innbyggere [%] 68,23 28,65 1,05 2,07 

Dekningsgrad bygg[%] 42,38 34,09 2,92 20,61 

Tabell 10: Dekningsgrad, 10 låste stasjoner og øvre tidsgrense på 30 minutter 

Fra analysen fremgår det at 42,4 % av alle bygg i Salten Brann IKS kan nås innen 10 minutter. Videre vil 

ca. 76,5 % av alle bygg kunne nås innen 20 minutter mens 100 % av alle bygg i brannvesenets 

ansvarsområde vil kunne nås innen 30 minutter. Det vil ta mer enn 30 minutter å nå 20,6 % av de 

66.511 byggene i Salten Brann IKS sitt ansvarsområde. Dette henger sammen med at GIS-analysen har 

fokusert på å maksimere dekningsgraden for innbyggerne fremfor bygninger. Videre vil alle helsebygg 

kunne nås innen 10 minutter. Andelen innbyggere som nås innen 10, 20, 30 og mer enn 30 minutter 

for dette scenarioet er vist i figur 24. Den viser at 68,2 % av innbyggerne i Salten nås innen 10 minutter, 

28,7 % mellom 10 og 20 minutter, mens for ca. 1,1 % nås innen 30 minutter. Resultat i figuren under 

merket «null» og «N/A» skyldes begrensninger i GIS-analysen og er tolket som innbyggere som nås 

etter 30 minutter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Andel innbyggere og bygg som nås innen 10, 20 og 30 minutter  
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Figur 30: Scenario 2a, nordre Salten 
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Figur 31: Scenario 2a, midtre Salten 
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Figur 32: Scenario 2a, sørlige Salten 
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Scenario 2b: 10 eksisterende stasjoner låses, ubegrenset antall stasjoner for å oppnå 100 % 
dekningsgrad innen 40 minutter 

Dette scenarioet vurdere nødvendig antall stasjoner for å kunne nå frem til alle bygg i regionen innen 

40 minutter. 10 eksisterende stasjoner låses slik at deres lokasjon ikke kan endres. Stasjoner som er 

låst er merket på kartet med blå ring. Hensikten med analysen er å vurdere hvor mange stasjoner som 

kreves for å kunne oppnå 100 % dekningsgrad innen en 40 minuttersgrense. Analysen vurderer også 

hvor stor andel av bygningene som kan nås av brannvesenet fra nærmeste brannstasjon mellom 0 og 

10 minutter, 10 og 20 minutter, 20 og 30 minutter og mellom 30 og 40 minutter. I analysen er 

forspenningstiden satt til 5 minutter for alle brannstasjoner for enkelthetens skyld. Den faktiske 

forspenningstiden til de eksisterende og foreslåtte stasjonene vil trolig variere i større grad. Det tas 

her heller ikke her hensyn til at Bodø brannstasjon er døgnkasernert. Analysen tar utgangspunkt i 

fartsgrensen gitt for de ulike veistrekningene. Dette medfører at rushtrafikk og mulighet til å kjøre over 

fartsgrensen ikke er tatt høyde for. 

Resultatet fra analysen er gitt av figur 36, 37 og 38. Figurene viser hvilke områder som dekkes innen 

tidsintervallene beskrevet over. Resultatet fra analysen er også gjengitt i tabell 10 under. Analysen 

viser at ved 24 stasjoner plassert som vist i figur 36, 37 og 38 vil alle bygg i Salten Brann IKS sitt 

ansvarsområde kunne nås innen 40 minutter. 

Tidsintervall [minutter] < 10 10-20 20-30 30-40 40+ 

Dekningsgrad innbyggere [%] 64,07 28,64 4,73 0,48 2,08 

Dekningsgrad bygg[%] 36,39 31,86 9,66 1,44 20,65 

 

Tabell 11: Dekningsgrad, 10 låste stasjoner og øvre tidsgrense på 40 minutter 

Fra analysen fremgår det at 36,4% av alle bygg i Salten Brann IKS kan nås innen 10 minutter. Videre vil 

ca. 68,3 % av alle bygg kunne nås innen 20 minutter. 79,3 % av alle bygg i brannvesenets 

ansvarsområde vil kunne nås innen 40 minutter. Det vil ta mer enn 40 minutter å nå 20,7 % av de 

66.511 byggene i Salten Brann IKS sitt ansvarsområde. Dette henger sammen med at GIS-analysen har 

fokusert på å maksimere dekningsgraden for innbyggerne fremfor bygninger. Videre vil alle helsebygg 

kunne nås innen 10 minutter. Andelen innbyggere som nås innen 10, 20, 30 og mer enn 30 minutter 

for dette scenarioet er vist i figur 28. Den viser at 64,1 % av innbyggerne i Salten nås innen 10 minutter, 

28,7 % mellom 10 og 20 minutter, mens for ca. 4,7 % nås innen 40 minutter. Resultat i figuren under 

merket «null» og «N/A» skyldes begrensninger i GIS-analysen og er tolket som innbyggere som nås 

etter 40 minutter. 

 

 

Figur 33: Andel innbyggere og bygg som nås innen 
10, 20, 30 og innen 40 minutter 
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Figur 34: Scenario 2b, nordre Salten 
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Figur 35: Scenario 2b, midtre Salten 
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Figur 36:: Scenario 2b, sørlige Salten
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Scenario 2c: 10 eksisterende stasjoner låses, ubegrenset antall stasjoner for å oppnå 100 % 
dekningsgrad innen 60 minutter 

Dette scenarioet vurdere nødvendig antall stasjoner for å kunne nå frem til alle bygg i regionen innen 

60 minutter. 10 eksisterende stasjoner låses slik at deres lokasjon ikke kan endres. Stasjoner som er 

låst er merket på kartet med blå ring. Hensikten med analysen er å vurdere hvor mange stasjoner som 

kreves for å kunne oppnå 100 % dekningsgrad ved en 60 minutters grense. Analysen vurderer også 

hvor stor andel av bygningene som kan nås av brannvesenet fra nærmeste brannstasjon mellom 0 og 

10 minutter, 10 og 20 minutter, 20 og 30 minutter og mellom 30 og 40 minutter. I analysen er 

forspenningstiden satt til 5 minutter for alle brannstasjoner for enkelthetens skyld. Den faktiske 

forspenningstiden til de eksisterende og foreslåtte stasjonene vil trolig variere i større grad. Det tas 

her heller ikke her hensyn til at Bodø brannstasjon er døgnkasernert. Analysen tar utgangspunkt i 

fartsgrensen gitt for de ulike veistrekningene. Dette medfører at rushtrafikk og mulighet til å kjøre over 

fartsgrensen ikke er tatt høyde for. 

Resultatet fra analysen er gitt av figur 33, 34 og 35. Figurene viser hvilke områder som dekkes innen 

tidsintervallene beskrevet over. Resultatet fra analysen er også gjengitt i tabell 11 under. Analysen 

viser at ved 20 stasjoner plassert som vist i figur 33, 34 og 35 vil alle bygg i Salten Brann IKS sitt 

ansvarsområde kunne nås innen 60 minutter. 

Tidsintervall [minutter] < 10 10-20 20-30 30-60 60+ 

Dekningsgrad innbyggere [%] 62,98 28,18 4,77 0,88 3,19 

Dekningsgrad bygg[%] 22,48 33,99 11,54 5,23 28,28 

 

Tabell 12: Dekningsgrad, 10 låste stasjoner og øvre tidsgrense på 60 minutter 

Fra analysen fremgår det at 22,5 % av alle bygg i Salten Brann IKS kan nås innen 10 minutter. Videre vil 

ca. 56,5 % av alle bygg kunne nås innen 20 minutter. 71,7 % av alle bygg i brannvesenets 

ansvarsområde vil kunne nås innen 60 minutter. Det vil ta mer enn 30 minutter å nå 28,3 % av de 

66.511 byggene i Salten Brann IKS sitt ansvarsområde. Dette henger sammen med at GIS-analysen har 

fokusert på å maksimere dekningsgraden for innbyggerne fremfor bygninger. Videre vil alle helsebygg 

kunne nås innen 10 minutter. Andelen innbyggere som nås innen 10, 20, 30 og mer enn 30 minutter 

for dette scenarioet er vist i figur 32. Den viser at 63,0 % av innbyggerne i Salten nås innen 10 minutter, 

28,2 % mellom 10 og 20 minutter, mens for ca. 96,8 % nås innen 60 minutter. Resultat i figuren under 

merket «null» og «N/A» skyldes begrensninger i GIS-analysen og er tolket som innbyggere som nås 

etter 60 minutter. 

 

 

 

 

Figur 37: Andel innbyggere som nås innen 10, 20, 30 
minutter og innen 60 minutter 
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Figur 38: Scenario 2c, nordre Salten 
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Figur 39: Scenario 2c, midtre Salten 
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Figur 40: Scenario 2c, sørlige Salten
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Resultatene fra GIS-analysene er oppsummert i tabell 13 under. 

Dekningsgrad, 
befolkning 

Dagens 
plassering 

Optimal 
plassering 25 
stasjoner 

Scenario 2a Scenario 2b Scenario 2c 

Innen 10 
minutter  

62,7 % 66,4 % 68,2 % 64,1 % 63,0 % 

Mellom 10 og 
20 minutter  

30,0 % 27,4 % 28,7 % 28,6 % 28,2 % 

Mellom 20 og 
30 minutter  

5,6 % 4,2 % 1,1 % 4,7 % 4,8 % 

Mer enn 30 
minutter  

1,3 % 2,1 % 2,1 % 2,6 % 4,1 % 

Tabell 13: Dekningsgrad for innbyggere for de ulike scenarioene 

 

4.5 Samhandling er sentralt i arbeid med samfunnssikkerhet 

4.5.1 Samhandling mellom Salten Brann IKS og andre aktører 

Det moderne brannvesenet er ikke lenger bare et brannvesen, men kommunens viktigste 

beredskapsressurs knyttet til hendelser som krever håndteringsevne. For mange kommuner utgjør ikke 

branner lenger størsteparten av de hendelser som brann- og redningsetaten håndterer. Brann- og 

redningsetatene har etter hvert fått en viktig rolle ved håndtering av trafikkulykker, tunnelbranner, 

ulykker med farlig stoff, drukningsulykker, m.m. Kommunal beredskapsplikt betyr at kommunene må 

gjennomføre sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyse for lokalsamfunnet og utarbeide en 

generell beredskapsplan som angir tiltak for håndtering av ulike typer kriser for å ivareta sikkerheten i 

lokalsamfunnet (JP-dept, 2009). 

Samfunnssikkerhet er et ansvar som påhviler kommunene. For å ivareta samfunnssikkerheten kreves 

det at kommunene har en helhetlig systemforståelse, der kommunens mange systemer og tjenester 

sees i sammenheng. I et slikt perspektiv vil optimal sikkerhet oppnås når det etableres et effektivt 

samspill mellom alle disse enkeltsystemene og tjenestene.  

Når kommuner organiserer sine brannvesener som interkommunale selskap innebærer dette at 

kommunene gir fra seg en del av kontrollen over sine viktigste beredskapsressurser. Ved etablering av 

IKS må det eksistere en forståelse blant eierkommunene om at brannvesenets beredskapsplikt vil 

strekke seg utover de enkelte kommunenes grenser. Dette medfører at de enkelte eierkommunene i 

mindre grad kan legge dirkete føring for hvordan brannvesenet skal organiseres, bemannes og 

utrustes. Som et resultat av kommunens reduserte grav av kontroll over brannvesenet vil viktigheten 

av et tettere samarbeid mellom dem forsterkes.  

Den reduserte graden av direkte kontroll hver eierkommune vil ha over det interkommunale 

brannvesenet krever at brannvesenet involverer kommunene i sine relevante prosesser og at 

kommunene involverer brannvesenet i sine prosesser. Dette vil være nødvendig for at begge aktørene 

skal kunne ha en helhetlig forståelse av hverandres behov og muligheter som igjen vil effektivisere 

deres felles arbeid for å styrke den kommunale og interkommunale samfunnssikkerheten. Det 

vurderes da som hensiktsmessig at det etableres samarbeidsarenaer mellom de to aktørene for å 

kunne skape denne forståelsen av hverandres beredskapsplikt- og arbeid. Slike arenaer bør også 

involvere andre aktuelle aktører med relevans for den kommunale og interkommunale beredskapen 

samt det forebyggende arbeidet som gjennomføres i regionen.  
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En problematikk som ble trukket frem gjennom arbeidsmøtene var brannvesenets tilgang til 

slokkevann i mer avsidesliggende strøk. Her fører den manglende tilgangen på slokkevann til redusert 

evne til å kunne kontrollere og slokke en brann. Dette er en nasjonal problematikk som ikke er særskilt 

for Salten (Norsk Vann, 2016). Dette eksempelet fremhever viktigheten av at det er godt samarbeid 

mellom brannvesenet og eierkommunene. Hvis det eksempelvis planlegges nye boligfelt i en av 

eierkommunene vil det være svært viktig å vurdere konsekvensene et slikt nytt boligfelt vil ha for 

brannvesenet. Det må tas hensyn til at utrykningstid kan ivaretas, at tilgangen på slokkevann er 

tilstrekkelig for å kunne håndtere eventuelle brann samtidig som forventet brukergruppe av boligfeltet 

hensyntas. Skulle det være nødvendig at brannvesenet må etablere høydeberedskap eller planlegge 

for at det vil være redusert slokkevannstilgang er dette viktige beslutninger brannvesenet må kunne 

komme med innspill til. Eksempelvis vil det ikke være mulig å planlegge for bruk av tankbiler fremfor 

tilrettelagt slokkevann i tettbygde strøk. Det vil derfor være viktig å involvere brannvesenet i sentrale 

spørsmål knyttet til kommunens arealplanlegging hvor brannvesenets oppdragsløsning kan påvirkes. 

Dette vil være spesielt viktig når det planlegges for nye bygg som brannvesenet vurderer som særskilte 

objekter. Dette er objekter som representerer stor sannsynlighet for en uønsket hendelse og/ eller 

alvorlige konsekvenser skulle en uønsket hendelse inntreffe objektet.   

Det vil på samme måte være viktig at brannvesenet inkluderer eierkommunene i sine sentrale 

prosesser og større beslutninger med betydning for den kommunale og interkommunale beredskapen. 

Ettersom eierkommunene ofte har et mer helhetlig syn på beredskapen innad i kommunene kan 

kommunenes beredskapskoordinator komme med viktige innspill til brannvesenets beslutninger. 

Dette kan bidra til å styrke samhandlingen mellom brannvesenet og andre beredskapsaktører. En slik 

involvering av de ulike eierkommunene vil også bidra til å forstå hvordan midlene kommunene tildeler 

brannvesenet forvaltes. Ettersom Salten Brann IKS har et beredskapsmessig tyngdepunkt i Bodø 

kommune kan det hende at enkelte eierkommuner opplever at midlene de tildeler brannvesenet 

brukes for å styrke Bodø kommunes beredskap. Det vil derfor være viktig at brannvesenet er i stand til 

å formidle fordelen med å sentralisere enkelte beredskapsfunksjoner. Det vil med andre ord være 

viktig at Salten Brann IKS kan formidle til eierkommunene hvordan tildelte midler benyttes på en mest 

mulig effektiv måte for å kunne oppnå en best mulig beredskap for hele regionen.  

Samvirkeprinsippet er et av fire viktige beredskapsprinsipp som står sentralt ved ivaretakelsen av 

samfunnssikkerheten i Norge. Tanken bak prinsippet er at ulike beredskapsaktører skal kunne spille på 

hverandres styrker og sammen kunne effektivisere den lokale eller regionale beredskapen. Et 

eksempel på viktigheten av et godt samarbeid mellom ulike aktører er gitt over hvor forholdet mellom 

brannvesenet og kommunen er beskrevet. Videre er det viktig at brannvesenet søker samarbeid med 

andre aktører hvor dette gagner deres oppdragsløsning. Gjennom arbeidsmøter har ansatte ved Salten 

Brann IKS trukket frem samarbeidet mellom dem og Sivilforsvaret som velfungerende. De henviser her 

til større skogbranner hvor Sivilforsvaret har bistått brannvesenet med utstyr som pumper og slanger 

for å sammen kunne håndtere brannen på mest mulig effektiv måte. Brannvesenet beskriver 

Sivilforsvaret som imøtekommende når deres ressurser behøves for å håndtere ulike hendelser og 

ulykker.  

Kapittel 4.3.3 fokuserte på hendelser Salten Brann IKS håndterer utenfor deres geografiske 

ansvarsområde. Når Salten Brann IKS etablerer beredskap for disse hendelsene er det viktig at denne 

beredskapen bygger på eksisterende ROS-analyser og beredskapsplaner som beskriver det aktuelle 

risikobildet. For å kunne etablere dette risikobildet vil det være nødvendig å involvere relevante 

aktører. For hendelser som omfattes av RITS vil det være hensiktsmessig å utarbeide egne 

risikovurderinger i samarbeid med beredskapsaktører som også bistår i håndteringen av hendelser til 

sjøs. Dette vil eksempelvis være Hovedredningssentralen, 330-skvadronen, kystvakta og 
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Redningsselskapet. Dette vil bidra til økt risikoforståelse mellom aktørene og vil gjøre det lettere å 

jobbe opp mot felles målsetninger.  

Som beskrevet i kapittel 4.3.1 er det en tydelig trend at beredskapsavdelingen løser nye typer oppdrag. 

Dette omhandler eksempelvis håndtering av skredulykker, helseoppdrag og drukningsulykker. 

Brannvesenets forebyggendeavdeling har historisk sett vært svært vellykket i å redusere risiko knyttet 

til brann (Storesund, 2013). Videre måler forebyggendeavdelinger ved interkommunale brannvesen 

generelt høyere kvalitet i sitt arbeid sammenlignet med avdelinger ved kommunale brannvesen 

(Sesseng, Storesund & Mostue, 2018). Dette forklares ut fra interkommunale brannveseners mulighet 

til å etablere bedre arbeidsprosesser- og rutiner sammenlignet med mindre brannvesen. Videre kan 

det tenkes at organisering av flere mindre brannvesen i et større interkommunalt brannvesen tillater 

at flere brannkonstabler kan jobbe opp mot samme strategiske mål, noe som effektiviserer deres 

arbeid.  

Forebyggende avdeling ved Salten Brann IKS har en risikobasert tilnærming til sine arbeidsoppgaver 

(Salten Brann IKS, 2019b). Ettersom risikobildet brannvesenet jobber ut ifra også beskrives av andre 

hendelser enn konvensjonelle brannhendelser anses det som hensiktsmessig å vurdere i hvilken grad 

forebyggende avdeling kan jobbe for å redusere risiko knyttet til slike typer hendelser. Dette kan 

eksempelvis innebære målrettet forebyggende arbeid for å redusere risiko knyttet til trafikkulykker, 

drukningsulykker, skredulykker eller flomsikringstiltak av bygg. Skulle forebyggende avdeling påta seg 

slike nye arbeidsoppgaver vurderes det som hensiktsmessig å søke samarbeid med andre aktører som 

i dag jobber opp mot disse hendelsene. For eksempel kan forebyggende arbeid rettet mot 

trafikkulykker koordineres sammen med Statens Vegvesen og kjøreskoler, og skredulykker sammen 

med Røde Kors og Meteorologisk Institutt. Dette vil bidra til at det skapes en felles forståelse av 

problematikken knyttet til de aktuelle hendelsene som igjen gjør det mulig å etablere felles 

målsetninger for det forebyggende arbeidet.  

Det skal nevnes at Salten Brann IKS sin forebyggende avdeling per dags dato jobber opp mot hendelser 

som ikke omfatter brann. Det vurderes likevel dithen at det vil være fornuftig å vurdere hvilken rolle 

og effekt den forebyggende avdelingen kan ha, sett opp mot hendelser som for eksempel skred- og 

trafikkulykker.  

Den forebyggende avdelingen jobber per dags dato sammen med flere ulike aktører for å redusere 

ulike risikoer. Et godt eksempel er at den forebyggende avdelingen deltar på tverrfaglige tilsyn rettet 

mot bedrifter innenfor industri- og avfallshåndtering (Salten Brann IKS, 2019b). Slike tilsyn vil skape en 

forståelse mellom tilsynsetatene for hva som er deres fokusområder og arbeidsmetodikk. Videre vil 

utarbeidelse av felles tilsynsrapporter være effektive anledninger for kunnskapsutveksling.  

Selv om denne rapporten ikke tar for seg 110-sentralen er det viktig å påpeke at 

nødmeldingssentralene er samlokalisert ved Bodø brannstasjon. At nødmeldingssentralene til AMK, 

brannvesenet og politiet er lokalisert i samme bygg gir flere fordeler. Det gir en økt forståelse av de 

andre nødetatenes kompetanse, utfordringer og kunnskapsbehov ved nødsituasjoner. Videre fører det 

til økt tillit blant nødetatene samt forbedret informasjonsflyt. En studie gjennomført av NORUT viser 

at samlokalisering også kan simulere hverdagsinnovasjon blant de ulike nødetatene (Ellingsen, M. B. 

og Antonsen, Y., 2017). Denne studien tok ikke utgangspunkt i samlokaliseringen i Bodø, men personer 

som jobber ved 110-sentralen i Bodø melder om tilsvarende effekter.  Å være klar over hvilke ressurser 

som befinner seg i de ulike kommunene/ i Salten-regionen er veldig viktig for å kunne styrke 

beredskapen i størst mulig grad. Det vil da være nødvendig å ha innblikk i hvilken kompetanse, behov, 

styrker, svakheter og materiell de ulike aktørene besitter for å kunne oppnå best mulig samarbeid 

mellom disse og brannvesenet.  
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Bruken av den generelle befolkningen i Salten vurderes også som interessant. I kapittel 4.3.2 ble 

personer over 70 år nevnt som en mulig ressurs da dette er personer som ofte har mye fritid og trolig 

vil kunne ha glede av å gjøre viktig forebyggende arbeid på vegne av brannvesenet. Videre trekkes den 

svenske Räddningstjänesten Väst frem som et eksempel på hvordan befolkningen kan utgjøre en 

ressurs. Her benyttes frivillige innsatspersoner til en første innsats i områder hvor brannvesenet har 

en lengre utrykningstid. Ved hendelser hvor brannvesenet påregner lang utrykningstid varsles lokale 

frivillige innsatspersoner på SMS slik at personer i nød kan få raskest mulig bistand 

(Räddningstjänesten Väst, n.a). Det eksisterer en lignende løsning i Sverige hvor personer som på 

forhånd har meldt seg som frivillige varsles hvis personer i nærheten rammes av hjerteinfarkt. Den 

frivillige vil da kunne bistå med grunnleggende medisinsk assistanse frem til ambulansepersonell kan 

hjelpe pasienten.  

Å fortsette å søke samarbeid med andre relevante aktører vurderes til å styrke den regionale 

beredskapen i Salten. Det vil bidra til økt kunnskaps- og informasjonsutveksling og effektivisere bruken 

av tilgjengelige ressurser i regionen.  

4.5.2 Samhandling mellom forebyggende- og beredskapsavdelingen i brannvesenet 

Det er ikke kun godt samarbeid mellom Salten Brann IKS og eksterne aktører som kan føre til styrket 

beredskap i Salten. Et godt samarbeid mellom forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen anses 

også som viktig for å kunne jobbe helhetlig mot forebygging og håndtering av hendelser. Ifølge Winge 

(2018) vil økt samarbeid mellom forebyggende- og beredskapsavdelinger i norske brannvesen kunne 

øke effektiviteten for både det forebyggende arbeidet og ved hendelseshåndteringer.  Et forsterket 

samarbeid mellom de to avdelingene vil medføre større innsyn i hverandres informasjonsbehov, 

styrker og svakheter.  

Økt informasjonsutveksling mellom de to avdelingene vil bidra til at det skapes et felles risikobilde for 

de to avdelingene som jevnlig oppdateres, eksempelvis etter tilsyn eller hendelser. Et forsøk på å øke 

informasjonsutvekslingen innad i brannvesenet og mellom norske brannvesen er lanseringen av BRIS 

(Brann, Redning, Innrapportering, Statistikk) i 2016. Formålet med BRIS er å tilby norske brannvesen 

et datagrunnlag hvorpå de kan effektivisere det forebyggende arbeidet, utvikle beredskap samt øke 

datakvaliteten på hendelser som håndteres. BRIS utgjør også et viktig styringsverktøy for lokale og 

nasjonale beslutningstakere. Den praktiske nytten av dette rapporteringsverktøyet avhenger i stor 

grad hvordan de lokale/ regionale brannvesenene bruker og forholder seg til det, men har generelt 

styrket statistikkføringen for norske brannvesen siden lansering. BRIS vurderes til å være et nyttig 

verktøy for å øke informasjonsutvekslingen mellom forebyggende- og beredskapsavdelingen.  

Hensikten med å øke samhandlingen mellom de to avdelingene er å kunne skape en felles forståelse 

av brannvesenets helhetlige rolle i samfunnet. En slik forståelse vil kreve at alle ansatte jobber ut ifra 

et sett felles verdier og jobber opp mot samme visjoner og mål. Hvis forebyggende avdeling og 

beredskapsavdelingen opererer med ulike verdier, mål og visjoner kan det oppstå to sub-kulturer. 

Skulle dette skje vil det være utfordrende for avdelingene å dra i samme retning for å nå fastsatte felles 

overordnede strategiske og taktiske målsetninger.  

Gjennom arbeidsmøter har det fremkommet at samarbeidet mellom forebyggende- og 

beredskapsavdeling med fordel kan styrkes. I dag fremstår samvirket mellom dem som prosjektbasert 

og ikke som et pågående kontinuerlig arbeid. Et forslag som har blitt fremmet for å styrke samarbeidet 

mellom forebyggende- og beredskapsavdelingen ved Rogaland Brann og Redning er å la ansatte ved 

beredskapsavdelingen utføre enkelte oppgaver som vanligvis løses av forebyggende avdeling. Dette 

tiltaket gjør det lettere for ansatte ved beredskapsavdelingen å forstå hvordan forebyggende avdeling 

jobber, hvilke fokusområder de har og hvilke utfordringer de møter i sitt arbeid. Det vil derimot være 
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mer utfordrende å la ansatte ved forebyggende avdeling løse oppgaver på vegne av 

beredskapsavdelingen, selv om dette også ville økt forståelsen blant forebyggende avdeling for hvilke 

utfordringer, arbeidsprosesser og muligheter beredskapsavdelingen må forholde seg til. 

Beredskapsavdelingen kan derimot gi forebyggende avdeling viktig informasjon i etterkant av 

hendelser Salten Brann IKS har måtte håndtere. Å kunne lære av tidligere hendelser og ulykker vil ikke 

bare gagne beredskapsavdelingen, men også forebyggendeavdelingen da slik informasjon kan 

effektivisere ressursbruk og være veiledende for hvilke problemområder som bør prioriteres. 

Evaluering av branner er for øvrig en forskriftsfestet oppgave. Se masteroppgaven Evaluering av 

brannhendelser som verktøy (Ingebrigtsen, 2019) for en grundig gjennomgang av temaet.   

Bruk av ny teknologi kan også bedre samarbeidet mellom brannvesenets to avdelinger. Eksempelvis 

har Salten Brann IKS anskaffet droner som forebyggende avdeling kan benytte til å ta oversiktsbilder 

av eksempelvis særskilte brannobjekter. Slike bilder kan være svært verdifulle ved akutte hendelser da 

de kan gi beredskapsavdelingen viktig informasjon som ellers ikke ville vært tilgjengelig for dem. 

Ettersom Salten Brann IKS er et av Norges største brannvesen vurderes det som hensiktsmessig å 

systematisere informasjonsdeling på tvers av avdelinger. Her kan BRIS nevnes som nyttig verktøy. 

Videre kan det være hensiktsmessig med felles møter mellom avdelingene hvor ulike relevante og 

aktuelle temaer diskuteres.  

Viktigheten av informasjons- og kunnskapsutveksling begrenses ikke kun mellom forebyggende- og 

beredskapsavdelingen i brannvesenet. Den opplevde nytten vil også være overførbar til samarbeid 

mellom andre aktører. Samvirket mellom de tre nødmeldingssentralene beskrevet i kapittel 3.2.1 er et 

godt eksempel på dette. Videre vil ansatte ved for eksempel tekniske avdelinger ved kommunene 

besitte mye nyttig kunnskap begge de nevnte avdelingene kan dra nytte av. Det kan da anses som 

gunstig å kunne ansette deltidsbrannkonstabler som til vanlig innehar slike stillinger.
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4.6 Identifisering av mulige tiltak og prioriteringer videre 

Kapittelet har drøftet eksisterende og fremtidige utfordringer og muligheter med forankring i de 

kartlagte rammene beskrevet i kapittel 3 vedlegg 2 og 3. Tabell 14 gir en oppsummering av tiltak som 

bør vurderes i det videre arbeidet. Tiltakene som er listet opp følger fem mål anbefalt for bedre 

utnyttelse av mulighetsrommet med forslag til videre prioritering av tiltak sammenstilt fra diskusjonen 

i kapittelet:  

- Det må arbeides for en felles forståelse og eierskap av kommunenes-, regionens-, spesifikke 

tjenester utenfor regionen og brannvesenets ROS-analyse. Dette legger underlaget for 

arbeidsomfanget og forventinger til brannvesenet og videre føringer for bemanning, 

kompetanse og utrustning for hele regionen. 

- Kompetanse og bemanning må øke i takt med voksende oppdragsportefølje 

- Salten Brann IKS, i samarbeid med aktører og eierkommunene må fortsette med 

tverrfaglig/sektorielt samarbeid og økt fokus på forebyggende arbeid 

- Salten Brann IKS må fortsette arbeidet med å utvikle Samhandling mellom forebyggende- 

og beredskapsavdelingen som bidrar til effektiv bruk av ressurser og kompetanseheving.  

- Saltenregionen må bruke mulighetene som et IKS til å ha en risikobasert tilnærming til 

plassering og bemanning av brannstasjoner.  

Tabell 14: Oppsummering av identifiserte tiltak og forslag til videre prioriteringer 

Tydelige trender og 
potensielle 
mulighetsrom  

Mål for bedre utnyttelse 
av mulighetsrommet 

Forslag til videre prioritering av tiltak   

• Brannvesenet 

beveger seg mot å 

bli et 

beredskapsvesen 

fremfor et 

brannvesen 

 

• Salten Brann IKS 

opererer med ulike 

geografiske 

ansvarsområder 

avhengig av 

hendelsestyper 

 

• Et godt 

forebyggende 

arbeid gir gode 

resultater 

 

• Etablering av et IKS 

åpner for 

risikobasert 

Det må arbeides for en 
felles forståelse og 
eierskap av 
kommunenes-, 
regionens-, spesifikke 
tjenester utenfor 
regionen og 
brannvesenets ROS-
analyse. Dette legger 
underlaget for 
arbeidsomfanget og 
forventinger til 
brannvesenet og videre 
føringer for bemanning, 
kompetanse og 
utrustning for hele 
regionen.  

Bedre samarbeid mellom kommuner og 
brannvesenet, eks. etablering av 
samfunnssikkerhetskoordinator i 
eierkommunene 

Koherens mellom eierkommunenes og 
brannvesenets ROS-analyser  

Gjennomføre egne risikovurderinger (og 
beredskapsanalyser) av spesielle tjenester som 
går utenfor egen region (RITS, redningsdykking, 
snøskredberedskap) i samarbeid med aktuelle 
aktører.  

Forventningsavklaring arbeidsomfang og 
finansiell støtte opp mot eierkommuner og 
andre aktører.  

Involvere andre aktører i egne (Salten Brann IKS 

sine) prosesser 

Kompetanse og 
bemanning må øke i takt 
med voksende 
oppdragsportefølje 

Vurdere behov for bemanning og kompetanse 
opp mot gjennomførte ROS-analyser. 

Identifisering av potensiale for tverrsektorielt 
samarbeid med aktuelle aktører, eks. tverrfaglig 
tilsyn. 

Identifisere behov og muligheter til bruk av 
«frivillig innsatsperson». 
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Tydelige trender og 
potensielle 
mulighetsrom  

Mål for bedre utnyttelse 
av mulighetsrommet 

Forslag til videre prioritering av tiltak   

tilnærming til 

plassering og 

bemanning av 

brannstasjoner 

 

• Samhandling er 

sentralt i arbeid 

med 

samfunnssikkerhet 

Vurdere potensiale ved bruk av sivilpersoner 
som en ressurs 

Sentralisering av spesialkompetanse (knytte opp 
mot heltidsstillinger) og større stasjoner som 

kunnskapssenter 

Vurdere potensiale i å kombinere roller i 
kommunen og branntjenesten, spesielt for mer 
«isolerte» kommuner (eksempelvis Værøy)  

Øke fokuset på 
forebyggende arbeid 

Tidlig deltakelse og involvering i kommuners 
planprosesser 

Identifisering av potensiale for tverrsektorielt 
samarbeid med aktuelle aktører 

Avsette ressurser til å definere og identifisere 
fremtidens risikoutsatte gruppe for Salten 
regionen 

Risikobasert tilnærming til forebyggende 
oppgaver 

Samhandling mellom 
forebyggende- og 
beredskapsavdelingen 

Økt fokus på samarbeid og hvilke oppgaver som 
kan gjøres på tvers av avdelinger i brannvesenet 
(eks. tilsyn, feieroppdrag, beredskapsarbeid)  

Økt bruk av statistiske 
data/rapporteringsverktøy (som BRIS) for å bidra 
til økt forståelse av dagens risikobilde 

Vurdere bruk av ny teknologi for effektivisering 
av forebyggende- og beredskapsarbeid 

Risikobasert tilnærming 
til plassering og 
bemanning av 
brannstasjoner 

Se plassering ved etablering av (nye) 
brannstasjoner forbi kommunegrenser 
(helhetstankegang) 

Vurdere områder helhetlig med tanke på 
bemanning 
(overdimensjonert/underdimensjonert), vurdere 
økt bruk av fremskutt enhet ved områder med 
midlertidig økt risiko (eks. vegstrekninger, 
hyttefelt (sesongbasert), vær-basert) 

Vurdere løsninger for bærekraftig utforming av 
brannstasjoner for å ivareta krav til ren/skitten 
sone og vask av utstyr/brannbekledning, 
eksempelvis mobil container.  

Drøfte «bør-kravet» opp mot regionens (og 
kommunenes) risiko- og sårbarhetsbildet. 
Vurdere risikoreduserende tiltak i bygg og/eller 
hensiktsmessig bemanning.  
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5 Konklusjon  

Denne arbeidsprosessen har undersøkt flere viktige forhold med betydning for Salten Brann IKS sin 

organisering, etablering av beredskap, gjennomføring av forebyggende arbeid og generell 

oppdragsløsning. Formålet med arbeidsprosess 1 har vært å identifisere potensielle mulighetsrom for 

Salten Brann IKS. Med mulighetsrom menes alternative måter å operere innen de fastsatte rammene, 

gjeldende for eksempelvis organisering av ledelse, plassering av brannstasjoner, samhandling med 

andre myndigheter eller relevante aktører for Salten Brann IKS sitt arbeid, og strukturering av interne 

beredskapsressurser. 

 

Brannvesenets oppdragsportefølje har de siste årene vokst. Dette medfører at norske brannvesen ikke 

lengre kun jobber opp mot konvensjonelle brannhendelser. Salten Brann IKS løser i dag oppdrag 

knyttet til skredulykker, helse, drukningsulykker og yter redningsinnsats til sjøs. Dette krever blant 

annet økt kompetanse og erfaring, spesialisert utstyr og ytterligere finansiering for å kunne påse at 

brannvesenet skal kunne håndtere disse hendelsene på en tilfredsstillende måte. Det stilles spørsmål 

ved hvor stor oppdragsportefølje deltidsansatte brannkonstabler kan håndtere gitt deres begrensede 

mulighet til å delta på øvelser og reduserte antall håndtering av reelle hendelser. Det vurderes som 

hensiktsmessig å begrense hvilke typer hendelser slike deltidsansatte brannkonstabler forventes å 

kunne håndtere, eventuelt øke deres antall årlige øvelser. Som en konsekvens vil det også være 

nødvendig å ta stilling til dagens ressursbruk på øvelser og kompetanseutvikling for deltidsansatte veid 

opp mot den resulterende beredskapen. Alternativt kan alt personell med tilstrekkelig kompetanse for 

å løse en spesifikk type hendelse sentraliseres ved én eller flere stasjoner. Dette er i dag gjort for 

redningsdykkertjenesten og førsteinnsats ved skredulykker, som er sentralisert i Bodø. Dette medfører 

økt utrykningstid, men også mer kvalifisert personell. Videre er Salten Brann IKS, på grunn av deres 

størrelse og kompetanse, involvert i nasjonale program. Slike nasjonale program anses som viktige 

muligheter for kunnskapsutveksling, kompetanseutvikling og nettverksbygging. Programmene vil 

tilføre brannfarlig verdi for eierkommuner samt for det nasjonale og internasjonale brannfaglige 

miljøer. Utgiftene knyttet til Salten Brann IKS sin deltakelse i nasjonale program dekkes i dag av 

eierkommunene. Det kan være hensiktsmessig å søke finansiell støtte fra andre statlige myndigheter 

for slik deltakelse fra eksempelvis DSB skulle den tilhørende utgiften være/ bli betydelig. Videre vil det 

være viktig for kommunene å kunne se brannvesenets beredskapsplikt i et helhetlig perspektiv. Dette 

vil gjøre det mulig å styrke det tverrsektorielle arbeidet for å styrke den kommunale og regionale 

samfunnssikkerheten.  

 

Den demografiske utviklingen i Salten trekkes frem som en fremtidig utfordring. Ettersom eldre 

hjemmeboende innbyggere utgjør en større brannrisiko enn den generelle befolkningen er 

befolkningsframskrivingen for Salten svært viktig. Frem mot 2040 vil Salten oppleve en 50% vekst av 

innbyggere i aldersgruppen over 64 år. Denne aldersgruppen er trukket frem ettersom det er en sterk 

korrelasjon mellom økende alder og risikoen for at personen er involvert i en brann- eller trafikkulykke. 

Det merkes at majoriteten av denne aldersgruppen er friske og raske mennesker som kan utgjøre en 

betydelig ressurs for Salten Brann IKS sitt brannforebyggende arbeid. Å kunne utnytte deres kapabilitet 

vil kreve organiseringsinnsats fra brannvesenet da dette i stor grad vil være nybrottsarbeid. Videre 

vurderes det som hensiktsmessig å involvere brannkonstabler og feiere i det forebyggende arbeidet 

rettet mot risikoutsatte personer. Den kommende eldrebølgen vil likevel skjerpe kravene for Salten 

Brann IKS sitt brannforebyggende arbeid og etablering av nødvendig beredskap. Det jobbes i dag 

målrettet mot risikoutsatte grupper. Dette arbeidet vil bli viktigere i fremtiden da antall personer som 
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defineres som risikoutsatt vil øke jevnt fremover. I Sverige blir frivillige innsatspersonell benyttet som 

en beredskapsressurs. En slik løsning er noe som bør vurderes for det forbyggende arbeidet rettet mot 

risikoutsatte grupper.  

 

Det har de siste årene vært en økende trend hvor Salten Brann IKS har måtte håndtere ulike hendelser 

utenfor Saltenregionen. Her ble hovedsakelig hendelser knyttet til drukningsulykker, skredulykker og 

redningsinnsats til sjøs undersøkt. Dette er ulykker som i stor grad håndteres av brannvesenet i 

samarbeid med andre nødetater og beredskapsaktører som ofte opererer med andre geografiske 

ansvarsområder enn Salten Brann IKS. For disse hendelsene forventes det at Salten Brann IKS skal yte 

bistand langt utenfor sitt geografiske ansvarsområde. Eksempelvis er de pliktet til å bistå skip i nød i 

internasjonale farvann utenfor Salten. Det er viktig at det gjennomføres risikovurderinger for 

hendelser som løses utenfor Saltenregionen. Dette vil kreve involvering av beredskapsaktører med 

inngående kjennskap til eventuelle lokale beredskapsressurser og de lokale risikoforholdene. Det 

stilles videre spørsmål om hvem som skal finansiere denne beredskapen. Etablering av nødvendig 

beredskap for å kunne håndtere de tre overnevnte hendelsestypene vil kreve spesifikk kompetanse, 

jevnlig øvelse og spesialisert utstyr. Videre kan brannvesenet måtte håndtere en større og mer 

tidkrevende hendelse til sjøs som kan svekke beredskapen i Salten. Ettersom dette vil være 

ekstraordinære hendelser, i tillegg til at Salten Brann IKS disponerer mange brannkonstabler, vurderes 

likevel svekkelsen av beredskapen som følger av RITS-hendelser til å være minimal.  Dette er likevel 

noe som bør undersøkes ytterliggere. Videre er det et politisk ønske å øke cruiseskiptrafikken i 

regionen noe som medfører et ansvar for å ha etablert tilstrekkelig beredskap for å kunne håndtere 

hendelser som involverer flere tusen passasjerer til sjøs. Her vil ikke Salten Brann IKS operere alene, 

men vil være en av mange beredskapsaktører, noe som stiller strenge krav til samordning mellom dem.  

 

Å sørge for effektivt samvirke med andre relevante aktører er et pågående arbeid for Salten Brann IKS. 

Å være klar over hvilke ressurser som befinner seg i de ulike kommunene/ i Salten-regionen, og kunne 

oppsøke disse, er veldig viktig for å kunne styrke beredskapen i regionen i størst mulig grad. Det vil da 

være nødvendig å ha innblikk i hvilken kompetanse, behov, styrker, svakheter og materiell de ulike 

aktørene besitter for å kunne oppnå best mulig samarbeid mellom disse og brannvesenet. Videre vil 

det kunne bidra til økt kunnskaps- og informasjonsutveksling samt effektivisere bruken av tilgjengelige 

ressurser i regionen. Eksempelvis vurderes det som svært viktig at det er et godt samarbeid mellom 

Salten Brann IKS og eierkommunene. Dette er to ekstremt viktige aktører for den kommunale og 

regionale samfunnssikkerheten. Et effektivt samarbeid mellom dem vil gjøre det mulig å jobbe opp 

mot felles strategiske målsetninger. En effektiv måte å styrke dette samarbeidet på vil eksempelvis 

være å involvere hverandre i utarbeidelsen av ROS-analyser og beredskapsplaner. Denne form for 

samarbeid eksisterer i Salten per dags dato, men vurderes som såpass viktig at det nevnes i denne 

rapporten.  

 

Videre trekkes samarbeidet mellom Salten Brann IKS sin forebyggende- og beredskapsavdeling som et 

mulighetsrom. Formålet med et sterkt samarbeid mellom de to avdelingene er å skapes et felles 

risikobilde for de to avdelingene som jevnlig oppdateres, eksempelvis etter tilsyn eller håndtering av 

reelle hendelser. Økt forståelse mellom de to avdelingene bidrar til å kunne skape en felles forståelse 

av brannvesenets helhetlige rolle i samfunnet. En slik forståelse vil kreve at alle ansatte jobber ut ifra 

et sett felles verdier og jobber opp mot samme visjoner og mål. Hvis forebyggende avdeling og 

beredskapsavdelingen opererer med ulike verdier, mål og visjoner kan det oppstå to sub-kulturer. 

Skulle dette skje vil det være utfordrende for avdelingene å dra i samme retning for å nå fastsatte felles 
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overordnede strategiske og taktiske målsetninger. Her trekkes bruk av BRIS-data og resultater fra tilsyn 

som mulige virkemidler for å øke forståelsen av hverandres arbeid og forbedre kunnskapsutvekslingen. 

 

GIS-analysen presentert i kapittel 4.4.2 viser at dagens organisering og plassering av brannstasjonene 

i Salten gjør det mulig å nå ca. 80% av alle bygg innen 20 minutter og 99,2% av alle bygg innen 60 

minutter. Hvorvidt denne dekningsgraden er akseptabel eller ei blir ikke drøftet i denne rapporten.  

Videre viser GIS-analysen at det vil være mulig å velge alternative løsninger med tanke på plassering 

av brannstasjoner. De ulike simulerte scenarioene viser hvordan ulike øvre tidsgrense for å nå en 

dekningsgrad på 100% påvirker antall nødvendige brannstasjoner. For å kunne nå alle bygg i Salten 

innen 30 minutter vil det være nødvendig med 36 brannstasjoner. For å kunne sikre 100% 

dekningsgrad av alle bygg innen 40 minutter vil det være et behov for 24 stasjoner. Settes øvre tillatte 

utrykningstid til 60 minutter vil 20 stasjoner være tilstrekkelig for å oppnå en 100% dekningsgrad.  Det 

merkes at det vil være mulig å implementere tiltak for å kompensere for redusert dekningsgrad. 

Eksempelvis kan det være hensiktsmessig å avvikle én brannstasjon som dekker ett sykehjem ved å 

implementere risikoreduserende tiltak for å kompensere for den økte utrykningstiden. Videre kan det 

være aktuelt å benytte fremskutte enheter som et rimeligere alternativ til egne brannstasjoner. 

Fremskutte enheter kan ha en dynamisk plassering i som følge av et dynamisk risikobilde. Eksempelvis 

kan en fremskutt enhet plasseres langs ulykkeutsatte veistrekninger i perioder hvor sannsynligheten 

for ulykker er størst, eksempelvis ved rushtid. Videre kan den fremskutte enheten plasseres i nærheten 

av hyttefelt i helger og ferier når hyttene blir mest brukt. Det vil med andre ord være nødvendig å 

vurdere hvilken dekningsgrad brannstasjoner skal ha i regionen og eventuelt om risikoreduserende 

tiltak for særskilte objekter kan veie opp for økt utrykningstid eller om det vil være behov for økt bruk 

av fremskutte enheter.  
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6 Anbefalt videre arbeid 

Dette kapittelet lister opp temaer/ problemstillinger som vurderes å være viktige for Salten Brann IKS 

sin oppdragsløsning. Disse har ikke blitt tilstrekkelig dekket i denne rapporten, men vurderes likevel 

som så viktige at temaene/ problemstillingene bør undersøkes videre. Årsakene til at temaene/ 

problemstillingene ikke er diskutert ytterliggere i rapporten er ulike. Dette kan for eksempelvis være 

et behov for informasjonsgrunnlag som enda ikke eksiterer, brannvesenet har større forutsetning for 

å kunne gjennomføre arbeidet selv eller problemstillingenes er på et detaljnivå er for snevert med 

tanke på hensikten med denne rapporten.  

 

Sambandsdekning 

Det er avdekket at kommunikasjon ved hendelser i utmark eller tunneler kan være utfordrende med 

tanke på samband da enkelte områder i Salten hverken har dekning for mobiltelefon eller nødnett. 

Betydningen av dette vurderes som hensiktsmessig å utforske videre. 

Risikovurderingen for hendelser utenfor Salten Brann IKS sitt ansvarsområde 

Hendelser som Salten Brann IKS løser uten sitt ansvarsområde er i mindre grad inkludert i deres ROS-

analyse. Det vurderes som viktig ettersom brannvesenet utgjør en beredskapsressurs utenfor Salten. 

Å ha en god forståelse av risikobildet i de aktuelle områdene utenfor Salten anses som viktig for å 

kunne imøtekomme de beredskapsbehovene Salten Brann IKS skal dekke. Derfor anbefales det at 

Salten Brann IKS vurderer behovet for risikoanalyser for relevante hendelser som kan inntreffe utenfor 

Salten (eksempelvis hendelser til sjøs, skredulykker og drukningsulykker). 

Økt kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom forebyggende—og beredskapsavdeling 

Det vurderes som hensiktsmessig å vurdere behovet for ytterliggere systemer og verktøy for økt 

kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen ved 

Salten Brann IKS. Økt bruk av BRIS-data og deling av resultater fra tilsynsrunder er foreslått. Det antas 

å være mange ulike måter å øke samhandlingen mellom de to avdelingene. Det vurderes som fornuftig 

at personer med best kjennskap til selskapet gjør en vurdering på hvilken metode, verktøy og systemer 

som vil være hensiktsmessige for å øke denne samhandlingen.  

Videre analyser av resultater fra GIS 

Resultatene fra GIS har ikke fullt ut blitt analysert og presentert i denne rapporten. Det vil derfor være 

et stort behov for ytterliggere analyser av de foreliggende resultatene og deres betydning for Salten 

Brann IKS og beredskapen i Salten. Ettersom det er ekstremt mye informasjon som kan hentes ut fra 

det interaktive kartet GIS-analysen presenteres i vurderes det ikke som hensiktsmessig å presentere 

mer enn hovedfunn i denne rapporten.  

Identifisering av risikoutsatte personer 

Som nevnt tidligere i rapporten anses ofte personer over 70 år som risikoutsatte. Dette er en 

mangelfull definisjon ettersom personer over 70 år er veldig diversifisert. For å kunne få en bedre 

oversikt over faktiske risikoutsatte personer vil det derfor være hensiktsmessig å etablere metoder, 

verktøy og prosesser for risikoprofilering. Det vil også være hensiktsmessig å utvikle en tiltaksbank hvor 

ulike tiltak rettet mot risikoutsatte personer med ulike behov blir identifisert. Videre vurderes mange 

eldre personer til å være potensielle ressurser for brannvesenet. Hvordan Salten Brann IKS kan utnytte 

denne ressursen på best mulig måte bør undersøkes ytterliggere.  
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Vedlegg 1 – oversikt brannstasjoner i regionen 
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Vedlegg 2 – kartlegging av rammer 

Lover og forskrifter (med eventuelle veildere) samt nasjonale føringer/ rammer som er vurdert om har betydning for arbeidet knyttet til arbeidsprosess 1 og 

arbeidsprosess 2.  

 

 Lover og nasjonale 

rammer 

Betydning for Salten Brann IKS sin overordnede organisering og dimensjonering Vurderes videre 

N
as

jo
n

al
e 

ra
m

m
er

 

Ansvar-, likhets-, 

nærhets- og samvirke 

Beredskapsarbeidet bygger på fire grunnleggende prinsipper.  

- Ansvarsprinsippet innebærer at den etaten som har ansvar for et fagområde i en 
normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på 
området. 

- Likhetsprinsippet betyr at daglig organisering skal være mest mulig lik den 
organiseringen som benyttes under kriser.  

- Nærhetsprinsippet innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på lavets 
mulig nivå.  

- Samvirkeprinsippet innebærer at myndigheter, virksomheter og etater har et 
selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og 
virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.  

Nei 

 

Fokusarbeidet tas med som et 
bakteppe videre inn i 
mulighetsstudiet. 

Stortingsmelding nr. 35 

(2008-2009)  

Brannsikkerhet – 

forebygging og 

brannvesenets 

redningsoppgaver  

Nasjonale mål for brannvernarbeidet. Uttaler at «den grunnleggende målsetningen er en 
nullvisjon, at ingen skal omkomme i brann.» Brannsikkerhet er imidlertid ikke begrenset 
til sikkerhet for mennesker, og meldingen setter opp følgende nasjonale mål for 
brannvernarbeidet: 

- Færre omkomne i brann 
- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 
- Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 
- Styrket beredskap og håndteringsevne 
- Mindre tap av materielle verdier 

Nei  

 

Fokusarbeidet tas med som et 
bakteppe videre inn i 
mulighetsstudiet. 

Stortingsmelding nr. 17 

(2001-2002) 
Beskriver samfunnssikkerhet som «den evne samfunnet har for å opprettholde viktige 
samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike 
former for påkjenninger».  

Nei  

 

Fokusarbeidet tas med som et 
bakteppe videre inn i 
mulighetsstudiet. 
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 Lover og nasjonale 

rammer 

Betydning for Salten Brann IKS sin overordnede organisering og dimensjonering Vurderes videre 

Stortingsmelding nr. 10 

(2016-2017) 

Risiko i et trygt samfunn 

- samfunnssikkerhet 

Samfunnssikkerhetsmeldingen viser regjeringens arbeid gjennom tiltak på en rekke 
områder. I meldingen omtales åtte sentrale områder av stor betydning for 
samfunnssikkerheten, som regjeringen vil vie særlig oppmerksomhet fremover. 

Fire av disse gjelder spesifikke trusler og risikoer innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. 
Dette er digitale sårbarheter og IKT-sikkerhet, alvorlige naturhendelser, alvorlig 
kriminalitet og CBRNE-beredskap (kjemisk, biologisk, radiologisk, nukleær og eksplosiv), 
med spesielt fokus på smittsomme sykdommer og farlige stoffer. 

Fire områder omhandler ulike aspekter ved arbeidet for å bedre samfunnssikkerhet og 
håndteringsevne, uavhengig av konkrete risikoer. Dette er krisehåndtering, sivilt-militært 
samarbeid og totalforsvaret, holdninger, kultur og ledelse, samt læring etter hendelser og 
øvelser.  

Meldingen inneholder et kapittel om håndtering av risiko. Den beskriver det 
tverrsektorielle samfunnssikkerhetsarbeidet og internasjonalt arbeid på området. 

Nei  

 

Fokusarbeidet tas med som et 
bakteppe videre inn i 
mulighetsstudiet. 

Nærpolitireformen, 1. 

januar 2016. 

 

Stortingsmelding nr. 13 

(2015-2016). Politiets 

rolle i den nasjonale 

kriseledelsen.  

Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt 
lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet 
til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.  
 
Brann- og redningsetatenes nødmeldesentraler skal ha lokaler inntil politiets 
operasjonssentraler. Det blir ikke innført felles nødnummer. Operasjonssentralene skal 
klargjøres slik at Helsevesenets AMK-sentraler kan plasseres på samme sted dersom de 
finner det ønskelig på et senere tidspunkt. 

 
Andre relevante utredninger:  

- NOU 2017:5 – En påtalemyndighet for fremtiden 
- NOU 2017:11 – Bedre bistand. Bedre beredskap 

Nei  

 

Fokusarbeidet tas med som et 
bakteppe videre inn i 
mulighetsstudiet. 

Redningshåndboken 

2019 (nivå 1)  

Redningshåndboken bygger på Organisasjonsplan for redningstjenesten (kgl. res av 19. 
juni 2015) 
Samvirkeprinsippet skal forstås som noe mer enn en intensjon om godt samarbeid. 
Prinsippet er en forpliktelse til å legge til rette for, trene og teste at de ulike ressursene 
og kapasitetene fungerer sammen på hensiktsmessig måte. 
 
Redningshåndboken gir en overordnet beskrivelse av roller, ansvar og oppgaver i 
redningstjenesten. Dokumentet er på et strategisk nivå.  

Nei  

 

Fokusarbeidet tas med som et 
bakteppe videre inn i 
mulighetsstudiet. 
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 Lover og nasjonale 

rammer 

Betydning for Salten Brann IKS sin overordnede organisering og dimensjonering Vurderes videre 
Lo

ve
r 

Lov om kommunal 

beredskapsplikt, sivile 

beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven), 

2010 

Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø, materiell verdier og kritisk infrastruktur ved 
bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller 
sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.  

 

Kommunal beredskapsplikt betyr at kommunene må gjennomføre sektorovergripende 
risiko- og sårbarhetsanalyse for lokalsamfunnet og utarbeide en generell beredskapsplan 
som angir tiltak for håndtering av ulike typer kriser for å ivareta sikkerheten i 
lokalsamfunnet.  

 

I hovedsak er loven rettet mot kommunen og sivilforsvaret.  

Nei 

 

Ikke vurdert som relevant å se videre 

på for dette prosjektet.  

Organisasjonsplan for 

redningstjenesten, 2015 
Loven fastsetter redningstjenestenes organisering og rutiner for samarbeid, ledelse, 
koordinering, ansvar og oppgaver. Formålet er å ivareta en integrert redningstjeneste 
basert på nasjonal dugnad og samvirke mellom offentlige, frivillige og private aktører.  

 

Beskriver brann- og redningsvesenets involvering. Gir retningslinjer mht. kommunens 
plikter til utgifter ifbm. blant annet søk- og redningsaksjoner og redningsøvelser.  

Nei 

 

Fokusarbeidet tas med som et 

bakteppe videre inn i 

mulighetsstudiet. 

Lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker 

med farlig stoff og om 

brannvesenets 

redningsoppgaver 

(brann- og 

eksplosjonsvernloven), 

2002 

Loven gjelder bl.a kommuners plikter og fullmakter for etablering og drift av brannvesen, 
samt gir føringer for oppgaver et brannvesen skal ha ansvaret for (kapittel 3).  

Ja 

Lov om arbeidsmiljø, 

arbeidstid og 

stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven), 

2005 

Loven legger rammer for hvordan brannvesenet skal legge opp arbeidsoppgaver på en 
måte som sikrer trygghet og et godt arbeidsmiljø for ansatte.  

 

Brannvesenet gjennomfører flere risikofylte oppgaver som må tas hensyn til ved 
organisering og dimensjonering av brannvesen. Brannvesenet blir påført flere 

Ja 

Deler av loven vil dekkes gjennom 

brann- og eksplosjonsvernloven med 

tilhørende forskrifter. Rammene gitt 
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 Lover og nasjonale 

rammer 

Betydning for Salten Brann IKS sin overordnede organisering og dimensjonering Vurderes videre 

arbeidsoppgaver og det tenktes nytt mht. organisering bemanning (bl.a fremskutt enhet) 
som er av relevans å vurdere opp mot AML.  

av loven vil tas med videre som et 

bakteppe inn i mulighetsstudie. 

Lov om kommuner og 

fylkeskommuner 

(kommuneloven), 1992 

Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og 

fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale 

og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og 

med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard.  

Salten Brann er et interkommunalt selskap og vil dermed følge rammer om 

interkommunalt samarbeid beskrevet i §27.  

Nei 

Ikke vurdert som relevant å se videre 

på for dette prosjektet.  

Lov om interkommunale 

selskaper (IKS-loven), 

1999 

Salten Brann IKS er opprettet som et interkommunalt selskap (IKS) i medhold av IKS-

loven.  

Nei 

Ikke vurdert som relevant å se videre 

på for dette prosjektet. 

Lov om vern mot 

forurensninger og om 

avfall 

(forurensningsloven), 

1981 

 

 

 

Loven har som formål å verne det ytre miljøet mot forurensning og å redusere 

eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre 

behandling av avfall.  

Kommunene skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt 

forurensning som kan inntreffe og medføre skadevirkninger innen kommunen (§ 43). 

Forurensningsforskriften Kapittel 18A beskriver kommunal beredskap mot akutt 

forurensning nærmere.  I en del kommuner og virksomheter er det derfor nødvendig å 

sette beredskapen i stand til å kunne håndtere innsats mot hendelser som involverer 

kjemikalier for å løse de beredskapsmessige oppgaver som følger av forurensingsloven.  

Nei 

Brannvesenets ansvar ved akutt 

forurensning vil evt. dekkes gjennom 

brann- og eksplosjonsvernloven § 11.  

Tabell 15:Kartlegging av lover og nasjonale rammer 
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Tabell 16: Kartlegging av forskrifter og tilhørende veiledere som har hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven 

 Forskrifter og veiledere 

tilhørende brann- og 

eksplosjonsvernloven 

Betydning for Salten Brann IKS sin overordnede organisering og dimensjonering Vurderes videre 

 Forskrift om systematisk 

helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i 

virksomheter 

(Internkontrollforskriften), 

1996 

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskriften fremme et 

forbedringsarbeid i virksomhetene innen: 

- Arbeidsmiljø 

- Sikkerhet 

- Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller brukertjenester 

- Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall 

- Forebygging av uhel og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet 

- Forebygging av uønskede tilsiktede hendelser 

Brannvesenets arbeid skal gjennomføres i tråd med kravene i internkontrollforskriften.  

Nei  

Vurderes ikke som relevant 

i dette prosjektet. Tas med 

som bakteppe med hensyn 

til vurdering av 

mulighetsrom.  

Forskrift om unntak fra 

arbeidsmiljøloven for visse 

typer arbeid og 

arbeidstakergrupper, 2005 

Arbeidsmiljøloven §10-4 og 10-5 (arbeidstid) gjelder ikke for kommunalt brannvesen.  Nei 

Vurderes ikke som relevant 

i dette prosjektet. 

Forskrift om tiltak for å 

forebygge og begrense 

konsekvensene av 

storulykker i virksomheter 

der farlige kjemikalier 

forekommer 

(Storulykkeforskriften), 2016 

Formålet med forskriften er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår og å 

begrense konsekvensene slike ulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.  

Forskriften gjelder i hovedsak for virksomheter som inngår i kategorien 

«storulykkevirksomhet». Brannvesen vil utføre brann- og redningsoppgaver knyttet til 

storulykkevirksomheter ved en uønsket hendelse, men det ligger ikke direkte føringer knyttet 

til brannvesenet i forskriften. Forskriften legger ingen føringer for brannvesen, men en 

storulykkevirksomhet i en region vil videre legge indirekte føringer for dimensjonering av 

brannvesen (eks. utstyr og kompetansekrav). Rammene ligger inn under brann- og 

eksplosjonsvernloven og tilhørende forskrifter. 

Det stilles krav til at «storulykkevirksomheter» sørger for at relevante nød- og 

beredskapsetater og kommunen får tilstrekkelige opplysninger slik at de kan utarbeidet 

eksterne beredskapsplaner (§11).  

Nei 

Tre 

storulykkesvirksomheter i 

regionen: Yara, Elkem og 

3QM. 

Rammene for 

brannvesenet ligger inn 

under brann- og 

eksplosjonsvernloven med 

tilhørende forskrifter. 
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 Forskrifter og veiledere 

tilhørende brann- og 

eksplosjonsvernloven 

Betydning for Salten Brann IKS sin overordnede organisering og dimensjonering Vurderes videre 

Forskrift om industrivern, 

2011  

og 

Forskrift om endring i 

forskrift om industrivern, 

2019 

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. 

Industrivernpliktige virksomheter plikter etter anmodning å yte bistand til annen virksomhet 

og nød- og beredskapsetatene så langt dette er mulig under hensyn til egen beredskap (§13).  

Nei 

Kan være et mulighetsrom 

for brannvesen/kommunen 

mht. organisering 

samarbeid om beredskap. 

Yara har industrivern og 

fungerer som brannvesen 

for Glomfjord kommune.  

Forskrift om 

brannforebygging 

(forebyggendeforskriften), 

2016 

 

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene 

brann kan får for liv, helse, miljø og materielle verdier.  

Beskriver kommunen (og brannvesenets) forebyggende plikter. Det stilles krav til at det skal 

gjennomføres en risikobasert tilsynsvirksomhet.  

Minstekravet til brannvesenets forebyggende arbeid er ett årsverk forebyggende arbeid pr. 

10.000 innbyggere i brannregionen.  

 

Ja 

Forskrift om organisering og 

dimensjonering av 

brannvesen 

(dimensjoneringsforskriften), 

2002 

Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og 

bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal 

forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og 

sårbarhet som foreligger. 

Kommunene skal kunne dokumentere at kravene oppfylles, enten alene eller i samarbeid med 

andre kommuner. Forskriften regulerer krav til innsatstid. For røyk- eller kjemikaliedykking 

iverksettes, skal nødvendige ressurser være ankommet skadestedet, og personellets sikkerhet 

ved gjennomføring av innsatsen være vurdert.  

Ja 
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 Forskrifter og veiledere 

tilhørende brann- og 

eksplosjonsvernloven 

Betydning for Salten Brann IKS sin overordnede organisering og dimensjonering Vurderes videre 

Forskriften stiller krav til innsatsledelse og øving av beredskapen. Kravene til utrustning 

inkluderer personlig vern, sambandsutstyr, frigjøringsutstyr til bruk ved ulykker med 

personskader og materiell til bruk ved brann, akutt forurensning og andre ulykker.  

Det stilles også konkrete krav til opplæring og kompetanse for personell i brannvesenet.  

Forskrift om organisering, 

bemanning og utrustning av 

brann- og redningsvesen og 

nødmeldesentralene (brann- 

og 

redningsvesenforskriften), 

ute til høring 

Forskriften er tenkt å erstatte dagens dimensjoneringsforskrift. Forskriften ligger som utkast, 

sendt til høring november 2017.   

Det foreslås tydeligere og til dels nye krav til analyser av risiko, sårbarhet, beredskap og 

forebygging, som grunnlag for organisering, utrustning og bemanning av etaten. Dette 

innebærer samlet sett noe økt fleksibilitet for kommunene til å løse sine arbeidsoppgaver med 

utgangspunkt i lokal risiko.  

En annen endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann- og redningsvesen; 

brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap. Heltidsledelse er et behov som er 

dokumentert over tid i flere rapporter, bl.a brannstudien (2013).  

Kravene til øvelser og evalueringer av hendelser er tydeliggjort i forslaget til ny forskrift.  

Ja 

 

Forskrift om 

driftsstøttetjenester til 

nødnett, 2012 

Beskriver retningslinjer for å sikre stabil og sikker drift gjennom å etablere en enerett til å 

levere driftsstøttesystemer til Nødnettsutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler 

og brannvesenet for øvrig.  

Nei.  

Dette prosjektet vil ikke 

omhandle nødnett (del av 

avgrensningen for 

prosjektet).  

Forskrift om landtransport 

av farlig gods, 2009 

Forskriften gjelder i hovedsak for virksomheter som transporterer farlig gods på land. 

Forskriften regulerer forberedelse til, gjennomføring og avslutning av enhver landtransport av 

farlig gods, herunder forflytting til eller fra en annen transportmåte, samt krav til kontroll- og 

opplæringsordninger. DSB fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes. 

DSB, Statens vegvesen, politi og tollvesen kan kontrollere transport av farlig gods på vei og 

jernbane. 

Nei.  

Legger ingen konkrete 

føringer for brannvesenet. 

Ikke vurdert som relevant å 

se videre på for dette 

prosjektet. 
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 Forskrifter og veiledere 

tilhørende brann- og 

eksplosjonsvernloven 

Betydning for Salten Brann IKS sin overordnede organisering og dimensjonering Vurderes videre 

Forskrift om håndtering av 

farlig stoff, 2009 

Forskriften regulerer håndtering av farlig stoff og utstyr og anlegg. Forskriften regulerer 

prosjektering, konstruksjon, produksjon, omsetning, installasjon, drift, endring, reparasjon, 

vedlikehold og kontroll av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff.  

Nei.  

Legger føringer for 

virksomheter med farlig 

stoff, ingen konkrete 

føringer for brannvesenet. 

Ikke vurdert som relevant å 

se videre på for dette 

formålet. 

Forskrift om sikkerhet og 

beredskap i kraftforsyningen 

(kraftberedskapsforskriften), 

2012 

Forskriften gjelder forebygging, håndtering og begrensning av virkningene av ekstraordinære 

situasjoner som kan skade eller hindre produksjon, omforming, overføring, omsetning og 

fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme. 

Nei.  

Legger føringer for 

virksomheter som er KBO-

enheter etter §2-1.  

 

V
ei

le
d

er
e

 

Veileder til forskrift om 

organisering og 

dimensjonering av 

brannvesen, 2015 

Veileder til dimensjoneringsforskriften. Ja 

Veileder til forskrift om 

brannforebygging, 2016 

Veileder til forebyggendeforskriften. Ja 

Temaveiledning til kapittel 4 

i forskrift om 

brannforebygging, 2016 

Temaveileder til forebyggendeforskriften.  Ja 

Veiledning for 

myndighetsutøvelse ved 

Tilsynsveiledningen med prosedyrer og saksbehandlingsmaler beskriver prinsipper og formell 

fremgangsmåte som kan følges for å tilfredsstille lovverkets krav til myndighetsutøvelse. Det 

gjelder tilsyn ved fyringsanlegg, tilsyn med Ferdig dokument datert 23. oktober Side 9 av 146 

særskilte brannobjekter og tilsyn med andre brannobjekter som lovverket berører. 

Nei 
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 Forskrifter og veiledere 

tilhørende brann- og 

eksplosjonsvernloven 

Betydning for Salten Brann IKS sin overordnede organisering og dimensjonering Vurderes videre 

tilsyn utført av brann- og 

feiervesen, 2006 

Bestemmelser om myndighetsutøvelse er gitt i eller i medhold av lov av 14. juni 2002 nr 20 om 

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

(Brann- og eksplosjonsvernloven). 

Ikke vurdert som relevant å 

se videre på for dette 

nivået. 

Temaveiledning om 

brannvern i kraftforsyningen 

Temaveiledningen omfatter objekter innen kraftforsyningen. Gir innsikt i hvordan krav til 

brannsikkerhet innen kraftforsyningen kan innfris. 

Kraftforsyningsanlegg/transformatorstasjoner vil normalt være særskilte brannobjekter, hvor 

brannvesenet har plikt til å utføre tilsyn og gjennomføre beredskap jf. brann- og 

eksplosjonsvernloven kap. 4. Virksomheten selv må opprette egen beredskap som er i stand til 

å ivareta de oppgaver som ikke kan forventes løst av det kommunale brannvesenet.   

Nei 

Ikke vurdert som relevant. 

Veiledning om røyk- og 

kjemikaliedykking, 1994 

Veiledningen beskriver rutiner som gjør det mulig for arbeidsgiver og innsatspersonell å 

etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for å kunne utøve røykdykking og kjemikaliedykking. 

Videre gir den grunnlag for dokumentasjon av helse, miljø og sikkerhet innenfor slik tjeneste, 

jf. Internkontroll-forskriften. Flere brannstasjoner (Bodø, Straumen, Fauske, Sultjelma, Rognan, 

Engavågen, Glomfjord, Halsa og Ørnes) i Salten har røykdykkere, kun Bodø har 

kjemikaliedykkere. 

Røyk- og kjemikaliedykking er ikke en direkte lovpålagt oppgave, men kan være en naturlig del 

og konsekvens av risikobildet i kommunen. Behovet for og bruken av brannvesenets røyk- og 

kjemikaliedykkere skal inngå i kommunens dokumentasjon av brannvernet. Hver kommune 

skal siker at brannvesenet er bemannet, organisert og utstyr på en slik måte at de oppgaver 

som følger av loven til enhver tid kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte.  

Nei 

 

Dekkes gjennom brann- og 

eksplosjonsvernloven og 

dimensjoneringsforskriften 

for nivået gitt i dette 

prosjektet.  

Veileder om enhetlig 

ledelsessystem (ELS) ved 

håndtering av hendelser 

innen brann, redning og 

akutt forurensning, 2011 

Enhetlig ledelsessystem (ELS) er et standardisert ledelsessystem som er utviklet for 

kommunenes brann- og redningstjeneste, Sivilforsvaret, de interkommunale utvalgene mot 

akutt forurensning (IUA) og i Kystverket ved statlige aksjoner mot akutt forurensning.  

Hensikten er å benytte et standardisert ledelsessystem på en profesjonell, effektiv og sikker 

måte, slik at hendelser håndteres på en gjenkjennbar og forutsigbar måte uavhengig av type 

og størrelse. 

Nei  

 

Fokusarbeidet tas med som 

et bakteppe videre inn i 

mulighetsstudiet. 
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Vedlegg 3 – analysetabell for identifisering av muligheter og utfordringer (5.7.2019) 

Tema – fra 
regelverk 

Relevante rammer Status, muligheter, utfordringer - temaer 

Arbeidsomfang 
 
 

BEL §11:  
Brannvesenet skal: 

a) Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for 
brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og 
andre akutte ulykker 

b) Gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) Gjennomføre ulykkesforebyggende og beredskapsmessige oppgaver i 

krigs- og krisesituasjoner 
d) Være innsatsstyrke ved brann 
e) Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med 

grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse 
f) Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor 

eller utenfor den norske territorialgrensen 
g) Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker 

brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd.  

 

DIM §2-6: Brannvesenet kan tillegges andre oppgaver enn de som følger brann- og 

eksplosjonsvernloven § 11 første ledd. Slike oppgaver må ikke redusere 

brannvesenets muligheter til å utføre sine lovpålagte oppgaver. 

 

Politireformen (2015). Setter andre føring for brannvesenet som koordinerende 

brannfaglig myndighet (DSB) (Salten: brannråd og arbeidsutvalg).  

 

Redningshåndbøker (2019).  

Et beredskapsvesen i kommunen.  

Branner utgjør ikke lenger størsteparten av de hendelser som brann- og 

redningsetaten håndterer. Salten Brann IKS har etter hvert fått en viktig rolle ved 

håndtering av trafikkulykker, tunnelbranner, ulykker med farlig stoff, 

drukningsulykker, snøskred m.m. Dette bl.a som følger av at arbeidsoppgaver 

definert etter punkt e) tar mer plass. Etter opprettelsen av Salten Brann IKS har 

deres «oppdragsportefølje» økt. Antall arbeidsoppgaver har økt gradvis og 

økningen oppleves fortsatt i dag. Medfører et nytt behov og tankesett rundt 

utstyr, kompetanse og organisering.  

 

I hvilken grad har disse arbeidsoppgavene påvirket Salten Brann IKS sin 

oppdragsløsning av «konvensjonelle» oppgaver? Økningen i arbeidsoppgaver kan 

argumenteres for da sammenslåingen av kommuners BV har en symbiotisk effekt 

som gir dem større spillerom. Opplever å bli involvert i flere prosesser 

sammenlignet med andre etater.  

 

Salten Brann IKS opplever også å bli dratt i ulike endringer da det er ønske om at 

de skal involveres i nasjonale prosesser samtidig som eiere ønsker de skal 

fokusere på deres tildelte arbeidsoppgaver. Blir ofte utfordret på hva økonomiske 

midler brukes på. Ser det derfor som et behov for å avdekke hva de er forpliktet å 

gjøre og hva som er fornuftig å gjøre.  

 

Hvor ligger grensesnitt mht. ansvarsområde a) f.eks knyttet til snøberedskap, 

trafikkhendelser, redningsdykking (opp mot ROS, mest aktuelle hendelser i 

regionen)? Salten Brann IKS er ikke kjent med noen plikter vedrørende 

forebyggende arbeid knyttet opp mot disse punktene. 

 

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 osv. 

- Tilsiktede hendelser (PLIVO) 
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Tema – fra 
regelverk 

Relevante rammer Status, muligheter, utfordringer - temaer 

- Arbeidsulykker 

I tillegg til lovpålagte arb.oppg. er Salten pålagt:  

- Vedlikehold av kjøretøy og beredskapsmateriell 

- Oljevernberedskap (IUA), sekretariet for Salten IUA 

- Vanndykking (redningsdykking) 

- Kurs og øvelser (interne og eksterne) 

Snøberedskap 

 

Rammer, myndighet, mandat for et IKS opp mot kommunal styring. 

Lovverket er ikke dekkende nok for å kunne beskrive den rollen et IKS skal ha. 
Lovverket oppleves ikke å være tilpasset så store BV. BV, som et IKS, havner i et 
uregulert område. Det finnes ROS-analyser over og under BV, men ikke noe som 
dekker deres behov. Salten IKS sine vedtekter er tuftet på IKS-loven. Er det mulig 
å utfordre rammene for et IKS? 

 

«Mens du venter på ambulansen» lærer BV å være akuttmedarbeider. Kan havne i 
en situasjon hvor BV må ta betalt for hvert helseoppdrag. BV løser disse 
oppdragene med det utstyret de har, må derfor vurdere om det skal stilles krav til 
kvalitet på utstyr. Løsninger må sees på hvis 113 sender BV ut på deres oppdrag.  

BEL §13: - forebyggende 

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, 
tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store 
skader på helse, miljø eller materielle verdier. 
 
Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd 
for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle 
forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, 
utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for 
gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats. 
 

FOR §15: Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og 

tiltak for å redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. 

Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og begrunnes.  

 

FOR §16: Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det 

forebyggende arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og 

lignende som gir ny kunnskap om risikoen for brann.  

Særskilte brannobjekter i regionen.  

Salten totalt 624 §13 objekter (Bodø 314, Beiarn 16, Fauske 67, Gildeskål 32, 

Hamarøy 37, Meløy 72, Saltdal 33, Steigen 23, Sørfold 30, Værøy: ca. 10-15). 

Enkelte kommuner er mer belasta ifht avviksprosjekter.  

 
Brytning fra å være objektfokusert til å bli mer ROS-fokusert.  
Fokusarbeidet er knyttet mer mot forholdene som er mest sårbare (eks. «Trygg 
Hjemme»). Har oversikt over objektene, men låser ikke oppdragsløsningen til 
dette. Mer fokus på brukerne av objektene fremfor aktivitetene knyttet til/ 
utformingen av objektene. Svake brukere vektlegges mye ved risikokartlegging. 
Dette medfører at tilsynene prioriteres på en annen måte.  
 
Det som er endringen for denne gruppen er frekvensen på tilsyn, og at det er 
åpnet for andre tiltak enn kun tilsyn mot denne gruppen. Tidligere var fokuset 
rettet kun mot bygninger, men nå er det mer risikobasert hvor områder defineres 
som risikoobjekter. Da kan opplæring og informasjon være viktige virkemidler. 
Mye samarbeid med andre aktører (SVV, landbruk, Bane NOR). Jobber mer 
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FOR §18: Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven §13 skal gjennomføres og 

prioriteres på bakgrunn av:  

a) Risikoen for tap av liv og helse 

b) Risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier 

c) Risikoen for samfunnsmessige konsekvenser 

d) Risikoen for brudd på forebyggende plikter 

Effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak. 
 
FOR §19: 
Kommunen skal motivere og samarbeide med aktuelle aktører for at de skal bidra 

til å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av brann. Kommunen skal 

fremme brannsikkerhet gjennom kommunale og regionale planleggings- og 

beslutningsprosesser. Kommunen skal bidra til å innhente og formidle kunnskap 

om: 

a) Hvordan brannen starter og sprer seg 

b) Kjennetegn ved personer som omkommer eller blir skadet i branner 

c) Kjennetegn ved byggverk og bygningsmiljø som blir involvert i branner 

Hvilke forebyggende og beredskapsmessige tiltak som påvirker forløpet og utfallet 
av branner.  
BEL§14: Kommunen kan pålegge nødvendige brannverntiltak i enkelttilfeller for 
ethvert byggverk, opplag, områder, tunneler m.m. 

målrettet opp mot forebygging enn tidligere. Planstadiet har mer fokus enn 
tidligere. Dette er også en målsetning.  
 
Landbruk. 
Brann i gårdsbygninger er en bekymring generelt i regionen som faller litt under 
radaren. Fare for tap av mye dyreliv. De to siste årene har det vært to tilfeller av 
brann i forholdsvis store driftsbygninger der dyreliv har gått tapt.   
 
Teknologi.  
Bruken av droner ved tilsyn og annet forebyggende arbeid vurderes som 

interessant. Kan benyttes til å kartlegge sårbare eller komplekse objekter som kan 

effektivisere beredskapsinnsats ved hendelse. 

 

Samarbeid mellom forebyggende og beredskap.  

Ikke god systematikk i kunnskapsdeling og tilsynserfaring, jobber med å styrke 
samarbeidet mellom forebyggende og beredskap. ISO-standardisering har som 
mål å styrke dette. Her er det avdekket forbedringspotensial. Skal bidra til å tenke 
mer helhetlig.  

 

FOR §17: Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig 
tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter 
feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.  
 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som 
brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn 
med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til 
fyringsanlegget  

Risikobasert tilnærming.  

Som følge av opprettelse av IKS har det blitt mulig å kunne tilfredsstille loven mht. 

ressurser og ressursbruk. Det jobbes risikobasert opp mot dette (samme som for 

øvrig forebyggende arbeid).  

 

Informasjon og forebyggende arbeid ut til befolkningen. 

Feiere oppleves som et viktig verktøy for å nå ut til befolkningen mht. 
forebygging, informasjon og kommunikasjon. Kan også medføre uheldig 
ressursbruk og lange reiseveier i en region med store avstander (eks. må være på 
fritidsboliger samtidig som brukere er der). Dette potensiale kunne utnyttes enda 
mer.  Det oppleves en endring i kommunikasjonslinjer og nye plattformer (digital 
kommunikasjon med eiere og kartlegging av bruksmønster).  

DIM §4-8: Innsatstid Innsatstider. 
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Lokasjon 
(/innsatstider) 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, 
sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal 
innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 
Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak 
som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er 
gjennomført. 
 
Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter.  
 
Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig 
dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter. 

Innfrir 10-minutterskravet i alle kommuner, eller så er det gjennomført tiltak slik 
at den økte risikoen kompenseres for (ref. andre ledd). Opplever at kommunen 
foretrekker omsorgsboliger grunnet reduserte kostnader. BV har ingen problemer 
med økt andel omsorgsboliger så lenge sikkerheten ivaretas (Trygg Hjemme). 
Omtrent 3000 som bor i sosial-, rus-, omsorgsbolig.  
 
Fleste stasjoner er plasser ihht. kommuner (før IKS ble etablert). Det oppleves fra 
kommunene et ønske å ha brannstasjoner plassert i kommunene (opplevd 
trygghet), dette kan likevel være en suboptimal løsning. Kan se på muligheter for 
GIS-analyse ifht hvordan stasjonene dekker krav til innsatstider og opp mot 
hendelsesstatistikk samt en vurdering av optimalisering – hvor mange stasjoner 
og hvor burde de ligge ihht. krav til innsatstider og dagens risikobilde (f.eks E6 
mellom Innhavet, Sørfold). Evaluering ikke gjort siden Salten Brann IKS ble 
opprettet. Vil kunne belyse tettstedforståelsen og kommunegrenser mht. innsats. 
F.eks Straumen og ny stasjon på Fauske vil kunne være overlappende, optimal 
ressursbruk/innsatsstyrke kan sees på.  
 
Stor region og lange avstander.  
Fiskeoppdrett er voksende i regionen. Vurdert i ROS-analysen som ikke del av 
ansvarsområde for brann p.d.d, bør evt. se på kompenserende tiltak i anlegget, 
kan medføre lang utrykningstid.  
 
Deltidsstasjoner hvor mannskap jobber i andre kommuner på dagtid. 
Enkelte kommuner som f.eks i Sultijelma og Knaplund arbeider mannskapet andre 
steder på dagtid. Utfordring mtp. antall oppmøte på dagtid (kommentert under 
«bemanning beredskap» også mht. kompetanse på mannskap som møter opp 
(førerkort, innsatsleder/røykdykkerleder)).  

BRF §15: Lokalisering av beredskapsstyrken.  
Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke for håndtering av branner og andre 
ulykker skal med grunnlag i beredskapsanalysen lokaliseres slik at den dekker 
tettsted der dette finnes. Beredskapsstyrken kan dekke flere tettsteder. 
BRF §23: Responstid er tiden det tar fra nødmeldesentralen besvarer melding om 
en hendelse til brann- og redningsvesenet er på hendelsesstedet. Responstiden skal 
være så kort som mulig innenfor brann- og redningsvesenets ansvarsområde. 
BRF §25: Utrykningstid.  
Utrykningstiden er tiden det tar fra innsatstyrken er alarmert til første innsatstyrke 
er på hendelsesstedet. Utrykningstiden for første innsatsstyrke med minst tre 
mannskaper og en utrykningsleder skal ikke overstige 10 minutter til brann i: a) 
tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning b) 
pleieinstitusjoner som krever assistert rømning c) områder med konsentrert og 
omfattende næringsdrift eller lignende. Utrykningstiden kan være lengre dersom 
det er installert automatisk slokkeanlegg, men utrykningstiden skal uansett ikke 
overstige 20 minutter. Utrykningstiden for første innsatsstyrke med minst tre 
mannskaper og en utrykningsleder skal ikke overstige 20 minutter til brann i 
tettsteder, og utrykningstiden bør ikke overstige 30 minutter til brann utenfor 
tettsteder. Ved mindre branner med lav sannsynlighet for spredning, kan første 
innsatsstyrke være færre enn tre mannskaper og en utrykningsleder. 

Utstyr/ 
utrustning 

DIM §6-1: Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy 
driftssikkerhet til innsats ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder 
transportmidler, pumper, slanger og annet slokkeutstyr, samt utstyr til bruk ved 
akutt forurensning. I områder hvor tilstrekkelig vann til brannslokking ikke 
umiddelbart kan skaffes til veie, skal brannvesenet medbringe vann til slokking. 
 

Kostander knyttet til utstyr og krav som er pålagt. 

Generelt store kostnader på utstyr (vedlikehold, standard og 

hendelsesbasert/behov). Eks. lift, redningsdykkerutstyr osv. Har stigebil i Bodø, 

usikker på om dette trengs andre steder, det er ikke planlagt at denne skal være 

kompenserende tiltak ved høye bygg. Fauske har vedtatt et bygg som kan tenkes 
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BRF §21: Brann- og redningsvesenet skal disponere egnet utstyr til å løse sine 

oppgaver som fremkommer av brann- og eksplosjonsvernloven, risiko- og 

sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen. Brann- og redningsvesenet skal som et 

minimum ha egnet utstyr til slokke- og redningsinnsats ved branner, trafikkulykker 

og ulykker i vann. Brann- og redningsvesenet kan inngå avtale med andre om bruk 

av slikt utstyr. 

 

Internkontrollforskriften §5: Internkontrollrutiner i brannvesenet skal sikre 
dokumentasjon som viser at utstyr holdes vedlike. 

krever stigebil. Stigebil har blitt benyttet i Bodø og Fauske med god erfaring. 

Stigebil er ikke kun for evakuering, den fungerer også godt ved slukking.  

 
Krav om størrelse på tankbil henger sammen med røykdykking. Det er ikke alltid 
tankbiler er den beste bruken av ressurser. Det kan tenkes at høye kostnader kan 
brukes på annet utstyr enn på en tankbil. Det kan ikke begrunnes med statistikk at 
tankbiler dekker alle situasjoner (ref. veileder for røyk- og kjemikaliedykking). Kan 
gjøres en oppdatert vurdering mht. behov av type slokkeutstyr opp mot 
innsatsnivå og krav til mengder vann (2000 L nivå 1) på mindre stasjoner.  
 

Vurdering av kvalitet på utstyr.  

Utfordring hvordan sette grenser for vurdering av kvalitet på utstyr. Tidligere er 

kravspek styrt ut i fra brannkonstabel. 

 

Plassering av utstyr.  

Dynamisk plassering av utstyr (ATV og snøscootere). 

Tungbil, kun i Bodø. Opplever godt dekket med sentralisering i Bodø.   

 

Risikobasert tilnærming mht. utstyrsbehov.  

Utruster i større grad stasjon basert på ROS-forhold. Ses opp mot 

arbeidsoppgaver/omfang og hendelseshistorikk. Ulykker på veg utgjør stor del av 

utrykning. Trenger lettere utstyr som kan bidra til rask innsatstid og riktigere 

bemanning. Ser på løsninger med Framskutt enhet i Sørfold (Straumen) for å 

imøtekomme risikobilde i kommunen sett i sammenheng med ytterligere bistand 

fra nærliggende stasjoner.  

 

Har mye manglende statistikk på hvilket utstyr som har blitt benyttet ved 
hendelser. Det er også manglende statistikk på hvilke andre ressurser som 
benyttes. Dette er et nyere problem. Har grunnleggende info om hendelsene, 
men ikke alvorlighetsgrad og antall mannskap.  
 

Båt.  
Har kjøpt en båt som skal være en plattform for dykkertjeneste og IUA. Båten 
brukes lite slik at den er en dyr ressurs med tanke på nytte. To lettbåter som kan 
kjøres ut på henger. Rekvirerer også båter der det er innsats. 
 
 

DIM §6-2: Personell i beredskapsstyrke skal ha nødvendig personlig verneutstyr for 
de oppgaver de forventes å bli stilt overfor, og være fortrolig med utstyrets 
muligheter og begrensninger. 
 
Røykdykkere og kjemikaliedykkere skal ha fullstendig åndedrettsvern, bekledning 
og utrustning som muliggjør sikker og effektiv innsats. Ved forgiftningsfare skal 
åndedrettsvern med overtrykk benyttes. 
Ved anskaffelse av personlig verneutstyr skal det kun velges utstyr som er 
produsert og omsatt iht. gjeldende regelverk. 
DIM §6-4: Brannvesenet skal disponere egnet utstyr til redningsinnsats ved ulykker, 
herunder førstehjelps- og frigjøringsutstyr. Alternativt kan kommunen inngå avtale 
med annet brannvesen eller annen beredskapsenhet om slik redningsinnsats 
innenfor kommunens geografiske ansvarsområde. 
DIM §6-5: Sentral tilsynsmyndighet kan gi pålegg om anskaffelse av nødvendig 
utstyr til bruk ved akutt forurensning og andre ulykker. 
 
BRF §22: Pålegg om anskaffelse av utstyr.  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan gi pålegg om anskaffelse av 
nødvendig utstyr til bruk ved branner og andre ulykker. 
DIM §5-5: I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å 
fungere som påbudt rømningsvei etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha 
samme beredskap som vaktlaget for øvrig. 
 
I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen 
tilrettelagt slokkevannforsyning, jf. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og 
tilsyn, skal tankbil kjøres ut samtidig med førsteutrykningen, dersom det er 
nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig slokkevann. 
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Helikopter/330-skvardronen.  
330-skvadronen er base for dykkere og RITS-innsats og akutt snøskredberedskap. 
Bistår også ved ulykker i utilgjengelige strøk. Ved slike hendelser blir Salten Brann 
IKS bedt om å bistå av 330 skvadronen.  

Vannforsyning FOR §21: Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til 
tomtegrenser i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for 
slokkevann. 
 
I boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at 
kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. 
 
I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen 
sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.  
 
VFOR: Tankbil vil etter forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn ikke kunne erstatte 
manglende slokkevannforsyning i tettbygd strøk. Tankbil vil bare kunne erstatte 
manglende vannforsyning i boligstrøk med liten spredningsfare. I områder hvor 
tilstrekkelig vann til brannslokking ikke umiddelbart kan skaffes tilveie, følger 
dimensjoneringsforskriften opp intensjonene i forebyggendeforskriften ved å 
pålegge brannvesenet å bringe med seg tankbil. Krever også plikt til å ha 
støttestyrke med fører av tankbil (ref. dimensjoneringsforskriften §5-2). 
Brannvesenet må bringe med seg vann til slokking når det varsles brann i:  
– frittliggende bebyggelse, gårdsbruk, boligstrøk o.l. uten tilstrekkelige 
slokkevannkilder  
– brannobjekt hvor avstanden til sikker slokkevannkilde vil kreve lengre 
slangeutlegg enn 300 meter  
– skogområder med fare for brannsmitte til bebyggelse som ikke har tilstrekkelige 
slokkevannkilder  
– tettbebyggelse der brannvesenets førsteinnsatsstyrke ikke kan regne med å få 
tilstrekkelig hjelp til fødeutlegg osv. i løpet av 4-6 minutter. 
 

 

Dårlig slokkevannskapasitet i regionen.  

Lite kartlagt og tilrettelagt. Ofte hav/bekker sammen med tankbil som er planlagt 

slokkevannsforsyning. Enkelte kommuner (Saltdal, Fauske, Bodø) har kompensert 

med tankbil til stasjoner. 

 

Tunneler. 

E6 går igjennom store deler av regionen (totalt 254 km, hvordan 23,4 km er 

tunneler). I Salten er det totalt 51 tunneler med en samlet lengde på 75 km. SVV 

planlegger oppgradering av flere tunneler. BV er involvert ifbm 

beredskapsplanlegging og vurdering av kompenserende tiltak/utstyr inntil 

tunneler er oppgradert iht. EU-standard.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samhandling - 
kommuner 

BEL §9: To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles 
ledelse av brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets 
oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l. 
Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all 
myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 

Samhandling – 110-sentralen. 

Nærpolitireformen har gitt føringer for samlokalisering av politi og brann. I Bodø 

er politi, brann og AMK samlokalisert. Dette vil si at Salten Brann IKS ikke er 

strukturert på samme måte som 110-sentralen som dekker et større område. Her 
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BEL §15: Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av 
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse 
av samlede ressurser. 

kan samhandlingen og mulighetsrommet mellom nødetater undersøkes. 

Struktureringen av 110-sentralen har gitt gode erfaringer og til en viss grad 

effektivisert oppdragsløsning (bedre kjent til styrker og svakheter, økt tillit, søker 

sammen i daglig oppdragsløsning). Dette vil kreve harmonisering av rutiner og et 

mulighetsrom mht. teknologisk utvikling (kommandokontroll, streaming, 

avvikskontroll osv.)  

 

En stor kommune og flere mindre små (ett stort tyngdepunkt).  

Overordnet strategisk perspektiv.  Gode erfaringer med beredskapspolitikk og 
felles mål opp mot en IKS vs. kommunale brannvesen.  
 
Noe ulike erfaringer ifht. legitimitet, samspill og finansiering opp mot 
eierstemmer og politikere for enkelte kommuner (blir en del av avgrensning til 
mulighetsstudiet  og sees ikke videre på i dette prosjektet).  
 
Samarbeid forebyggende og beredskap.  
Samarbeidet kan forbedres. Ser utfordringer med innrapporterte hendelser 

(varierende kvalitet). Varierende hvor mye personer innen forebyggende eller 

beredskap ønsker/jobber opp mot å lære av hverandre. Påbegynt mulighetsrom 

ifbm ISO-sertifisering, beskrivelse av roller. Kvalitet på data/registreringer i 

verktøy. Delt utstyr der det er behov mellom beredskap og forebygging. 

DIM §3-1: Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å 
utnytte samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført 
tilfredsstillende. 
DIM §4.1: Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner og 
beredskapsorganisasjoner for best mulig å utnytte ressursene i regionen. Der et 
tettsted er felles for flere kommuner, skal disse samarbeide om beredskapen i 
dette tettstedet. 

Samhandling 
(ressurser) – 
myndigheter/ 
aktører 

DIM §2-1: Kommunen skal sørge for at brannvesenet søker samarbeid med andre 
myndigheter for å sikre best mulig brannvern for kommunens innbyggere. 

Industrivern. 

Flere samarbeidsavtaler, bl.a. Yara (industrivern) med totale ansvaret for 

brannberedskapen i Glomfjord kommune.  

 

DIM §4-2: Kommunen eller brannvernregionen skal, ut over eventuelle 
samarbeidsavtaler, inngå avtaler som legger til rette for å motta eller yte bistand 
ved behov i akutt brann- og ulykkessituasjoner med nabobrannvesen, industrivern, 
flyplass- og havariberedskap, sivilforsvar, Forsvaret mv., der slike styrker finnes. 
Avtalen skal også regulere fremgangsmåte ved anmodning om bistand. 

Bemanning, 
forebygging 

DIM §3-2: Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik 
kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av 
forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. 
 
Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller 
brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever 
ytterligere ressurser. 
 

Bemanning. 
Totalt antall innbyggere i regionen: 82707 (tilsvarer krav til 8 stillinger).  
Forebyggende har 8 årsverk + feiere + leder forebyggende.  Personale er lokalisert 
i Bodø, Fauske og Hamarøy.  
 
 «Ytterligere ressurser» og bruk av alternativ kompetanse som del av brann- og 
redningstjenesten.  
Ytterligere ressurser er ikke kartlagt. BV har heller ikke etterlyst ytterligere 
ressurser. Dette er et tema da BV blir pålagt flere arbeidsoppgaver. Salten har et 
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 stort geografisk område som skal dekkes, noe som gjør arbeidet deres mindre 
effektivt. Har blitt noe effektivisert gjennom bruk av teknologi. Fysisk forflytning 
er likevel utfordrende (spesielt ifbm. tilsyn). Fritidsboliger reduserer kost-nytte 
effekten ytterligere. Ser et mulighetsrom ved bruk av teknologi.  
 
Trygg-Hjemme prosjektet gjør personer bedre rustet til å drive forebyggende 
arbeid. Det er en endring i omfang av «type ansatte» i BV som resultat av flere 
arbeidsoppgaver og brannvesenets «redningsvesen funksjon». Blant annet har 
sykepleiere bidratt til opplæring innen forebyggende arbeid. Lærere og personer 
med pedagogisk utdanning har også blitt benyttet tidligere.  

Bemanning, 
beredskap 

Innsatsstyrke/vaktlag.  
DIM §5-1: Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer 
innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet 
innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte 
som utrykningsledere. Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et 
tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider 
etter § 4-8. 
 
BRF §14: Brann- og redningsvesenet skal ha en beredskapsstyrke i henhold til 
beredskapsanalysen, jf. § 10. Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal 
bestå av minst 16 personer, der minst fire skal være kvalifiserte som 
utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan fravikes med grunnlag i 
beredskapsanalysen, jf. § 10. 

Mannskapsstyrke og utstyr ved oppmøte. 
Opplevd situasjoner hvor oppmøte av mannskap der ingen har førerkort for å 
kjøre tilgjengelig utrykningskjøretøy. Bør vurdere lettere materiell enkelte steder 
ihht. ROS vurdering, f.eks fremskutt enhet. 
 
Røykdykkertjeneste, hvilke stasjoner som har mannskap med 
røykdykkerkompetanse ligger igjen fra før IKS ble etablert. Noen har og noen har 
ikke røykdykkertjeneste. Dette er historisk betinget og det eksisterer ikke noen 
metode for å avgjøre hvor disse ressursene skal plasseres. Opplevd situasjoner 
hvor mannskap med røykdykkerkompetanse møter opp, men ingen 
utrykningsleder/røykdykkerleder (eks. Sulitjelma). Forskjellen ligger i 
organiseringen av røykdykkertjenesten, mengde slokkevann. Trenger ikke 
innsatsnivå 1 hvis bygget har slokkeanlegg. Kan ofte være tilstrekkelig om en 
kommune har nivå 0. Dette medfører mindre strenge krav til trening. Nivå 0 er 
også billigere og det er lettere å rekruttere til denne tjenesten. Nivå 0-personell 
skal ha fri sikt og rømning, eksempelvis ulmebrann. Bruker mye ventilasjon når de 
går inn i bolig. Vinden skal da være i ryggen. Nivå 0 kan gjøre en god innsats, to 
slike personer kan håndtere «90%» av alle oppdrag. Slokkearbeidet er ofte knyttet 
til nivå 1 mens redning ofte er nivå 0. Krav om størrelse på tankbil henger 
sammen med røykdykking. Det er derfor diskutert om ikke alltid tankbiler er den 
beste bruken av ressurser. Det kan tenkes at høye kostnader kan brukes på annet 
utstyr enn på en tankbil. Det kan ikke begrunnes med statistikk at tankbiler 
dekker alle situasjoner (dette er gjengitt under «utrustning»). 
 
Vurdere dynamisk og fleksibel drift som støttes av røykdykkere, dette kan være 
motstridende da røykdykkere bør være del av førsteinnsats.  
 
 
 

DIM §5-2:  
Et vaktlag vil bestå av:  

- 1 utrykningsleder 
- 3 brannkonstabler/røykdykkere 

Støttestyrke er:  
- Fører for tankbil 
- Fører for snorkel/-stigebil 

 
BRF §16:  
Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler. Brann- og 
redningsvesenet kan ha en fleksibel bruk av de som er på vakt ut fra 
hendelsestyper, men samlet vaktlag skal være på hendelsesstedet innenfor kravet 
til utrykningstid. Vaktlaget skal styrkes med ytterligere mannskap dersom a) 
høyderedskap er forutsatt som rømningsvei etter plan- og bygningsloven b) 
kommunen har vedtatt tankbil som erstatning for tilrettelagt slokkevannsforsyning, 
jf. forskrift om brannforebygging § 21. 
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Vaktordninger.  
DIM §5-3: I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan 
beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor 
det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag 
med dreiende vakt. 
 
I tettsteder med 3.000 – 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag 
bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. 
 
I tettsteder med 8.000 – 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag 
bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. 
Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av 
deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som 
hovedstyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt. 
 
I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag 
av heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være 
deltidspersonell med dreiende vakt. 

Ny brann- og redningsvesenforskrift (BRF) – krav til heltidsledelse. 
BRF-krav om heltidsstillinger ledelse. Kan medføre større virkeområde for Salten 
Brann (f.eks Røst og Rødøy blir innlemmet i Salten Brann IKS).  
 
Redningsdykking.  
Salteneierne betaler for dykking. Sender ikke regning (ref. redningshåndboka). 
Redningshåndboka krever ikke at Salten Brann IKS skal jobbe utenfor Salten. 
Salten Brann har 17 dykkere. Mangler finansiering på redningsdykkertjenesten. 
Denne tjenesten kan utvikles. Mest ressurser medgår til søk etter antatt 
omkomne. Dette får de dekket etter faktura. Her får de også god trening da de 
har bedre tid og risikoen er lavere enn ved akutte hendelser. Det er Trondheim 
eller Tromsø som er nærmest med unntak av Bodø. 16 BV har denne tjenesten. 
Kan vurdere om dykkertjenesten skal inngå i 110-tjenesten da dagens 
strukturering er veldig nærliggende. Dette forenkler finansiering og øvelse. 110-
tjenesten finansieres etter innbyggerantall. 
 
Snøskred.  
BV har planlagt for snøskred ettersom dette går igjen som en aktuell hendelse i 
risikoanalyser. BV er ingen selvstendig snøskredberedskap da de ikke kan løse 
disse oppdragene uten støtte. Samarbeider med 330 skvadronen og røde kors. 
Redningsmann er da skredleder. Salten Brann IKS bistår med søkemannskap. Øver 
enkle søk med elektroniske og manuelle hjelpemidler. Har også samøvelser og 
teori med 330 skvadronen. Samarbeidet oppleves som bra og det fungerer godt. 
Salten Brann IKS er usikre på hvilke geografiske områder de skal dekke. Dette er 
litt flytende avhengig av hvor det finnes tilgjengelige ressurser. Det er en god 
synergi her. Trenger bedre grensesetting sett opp mot Redningshåndboka. Ønsker 
ikke å måtte bruke ressurser på oppdrag utenfor oppdragsområdet. Et grensesnitt 
som bør sees nærmere på mht. finansiering og kostnader innenfor eget 
ansvarsområde. Hva skal Salten Brann IKS gjøre mot betaling?  
 
Robusthet i mannskapsstyrken.  
Det som preger mannskapet mest er personer som omkommer. Dette krever en 
robusthet og oppfølging hos mannskap. Eksempelvis hvor det er trafikkulykker 
(hendelsene skjer mer spredt i regionen enn andre dødsulykker som er mer 
sentrert rundt større byer). Hendelsene skyldes ofte høy hastighet. For å håndtere 
trafikkulykker bedre kan det kreve alternativ strukturering mht. kompetanse, 
bemanning og utstyr, BV må være raskere på plass. Alternativ som vurderes er å 
ha to personer som raskt kan være på stedet for å gi førstehjelp og sperre 
ulykkesområdet. Disse etterfølges av større styrker. Fremskutt enhet kan være 

DIM §5-4: I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag 
og nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. 
 
I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og 
nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være 
minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke.  
 
Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver 
70.000 innbygger. 
 
BRF §17: I et tettsted med 3 000 til 50 000 innbyggere skal det være minst ett 
vaktlag. I tettsted med 50 000 til 100 000 innbyggere skal det være minst to vaktlag. 
I tettsteder over 100 000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag. Deretter skal 
beredskapen økes med ett vaktlag for hver 70 000 innbygger. Antall vaktlag etter 
170 000 innbyggere kan fravikes med grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalysen, 
forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen, jf. §§ 8, 9 og 10. 
DIM §5-6: I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 
innbyggere skal det være dreiende overordnet vakt. 
Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. 
 
Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. 
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Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. smart å vurdere. Det er forskjell i hendelser for ulike brannstasjoner. Må sees opp 
mot arbeidsmiljøloven og belastningen det medfører for to personer å møte opp 
vs. et helt vaktlag.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRF §19: Vaktberedskap.  
Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal være organisert i en 
vaktberedskap ut fra antall innbyggere i det største tettstedet i ansvarsområdet. I 
tettsteder med inntil 3 000 innbyggere skal beredskapen minst organiseres av 
deltidspersonell uten kontinuerlig vaktberedskap. Til tider hvor det ikke kan 
forventes tilstrekkelig oppmøte ved hendelser skal det opprettes kontinuerlig 
vaktberedskap. I tettsteder med 3 000 til 8 000 innbyggere skal beredskapen minst 
være organisert i vaktlag bestående av deltidspersonell med kontinuerlig 
vaktberedskap. I tettsteder med 8 000 til 20 000 innbyggere skal beredskapen 
minst være organisert i vaktlag bestående av heltidspersonell med vaktberedskap 
innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen 
organiseres i vaktlag bestående av deltidspersonell med kontinuerlig 
vaktberedskap. I tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere skal beredskapen være 
organisert i vaktlag av heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap. Personell 
på vaktlaget for høyderedskap og tankbil må ha samme vaktberedskap som 
vaktlaget for øvrig dersom det er krav til ytterligere mannskap etter § 16. Brann- og 
redningsvesenet skal uavhengig av kravet til vaktberedskap sikre innsats i hele 
ansvarsområdet, og må ha tilstrekkelige beredskap etter risiko- og 
sårbarhetsanalysen, beredskapsanalysen og kravet til utrykningstid. 

Bemanning, 
røyk- og 
kjemikalie-
dykking 

DIM §4-9: Før røyk- eller kjemikaliedykking iverksettes, skal utrykningsleder eller 
røykdykkerleder og et nødvendig antall kvalifiserte røyk- eller kjemikaliedykkere og 
tilstrekkelig utrustning være ankommet skadestedet, og personellets sikkerhet ved 
gjennomføring av innsatsen skal være vurdert. 
 
 

 

Bemanning, 
særskilt risiko  

DIM §2-4: Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker 
forhold som ikke kan ivaretas gjennom forskriftens minstekrav, særskilte 
forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler mv., skal brannvesenet tilføres ytterligere 
ressurser. Kommunen skal innarbeide brannvesenets virksomhet i sine planer for 
forebyggende virksomhet og skadebegrensende innsats for øvrig. 
DIM §4-3: Kommunen skal sørge for særskilte reservestyrker dersom tilstrekkelige 
personellressurser for de innsatssituasjoner som kan forventes ikke oppnås med 
egne beredskapsstyrker og avtaler etter § 4-1 og § 4-2. 
 
BRF §18: Brann- og redningsvesenet skal alene eller i samarbeid med andre brann- 
og redningsvesen sørge for reservestyrker dersom tilstrekkelige personellressurser 
for de innsatssituasjoner som kan forventes ikke oppnås med egne 
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beredskapsstyrker. Dette vil for eksempel gjelde i områder hvor det er betydelig 
fare for brann i skog. Behov for reservestyrker skal fremgå av beredskapsanalysen, 
jf. § 10. Reservestyrken skal øves for aktuelle oppgaver. 
DIM §4-11: Kommunen skal i situasjoner hvor brannrisikoen er vesentlig større enn 
normalt innføre høyere beredskap, skjerpet vakthold, utplassere materiell o.l.  
 
BRF §20: Brann- og redningsvesenet skal innføre høyere beredskap i situasjoner 
hvor risikoen for brann og andre ulykker etter brann- og eksplosjonsvernloven § 11 
første ledd bokstav f, er vesentlig større enn normalt. 
DIM §4-13: I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i 
samråd med de lokale skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke 
for innsats ved slike branner. Slik reservestyrke skal øves for aktuelle oppgaver. 
 
VDIM: F.eks. Samarbeid (lokale skogeierlag, bondelag, heimevern, sivilforsvar). 

Bemanning, 
ledelse 

BEL §12:  
Leder av brannvesenet 

a) Har ledelsen av brannbekjempelsen,  
b) Har skadestedsledelsen ved andre ulykkessituasjoner inntil ledelsen 

overtas av politiet, 
c) Har ordensmyndighet inntil politiet kommer til stedet, 
d) Kan rekvirere eiendom, bygninger, materiell og personell innenfor 

rammen av §5 fjerde ledd, 

Kan pålegge eier eller bruker av eiendom som har vært utsatt for brann, eksplosjon 
eller annen ulykke å sørge for vakthold og andre nødvendige sikringstiltak. 
DIM §4-10: Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av 
brannsjefen eller overordnet vakt. Der overordnet vakt ikke er etablert, jf. § 5-6, og 
brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er tilgjengelig, ivaretas brannsjefens 
myndighet av utrykningsleder. 
 
Brannsjefen, eller den som fører kommandoen på dennes vegne, kan anmode om 
bistand så snart en brann eller ulykke truer med å få slikt omfang at den etablerte 
beredskap ikke strekker til. 
Brannsjefen eller den som fører kommandoen på dennes vegne skal sikre 
tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av enhver innsats. 
BRF §12: Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ledes av tre kvalifiserte 
personer i hele stillinger, hvorav én leder brann- og redningsvesenet, én leder 
forebyggendearbeidet og én leder beredskapsarbeidet. Flere kommuner bør 
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samarbeide om å oppfylle kravene til lederstillingene. Lederen av brann- og 
redningsvesenet skal ha en stedfortreder. 
BRF §13: Brann- og redningsvesenet skal ha eller være omfattet av en 
vaktberedskap slik at myndigheten til lederen av brann- og redningsvesenet 
ivaretas under innsats.  
 
Lederen av brann- og redningsvesenet eller de som inngår i vaktberedskapen skal 
lede brann- og redningsvesenet under innsats.  
 
Utrykningsleder skal lede brann- og redningsvesenet under innsats dersom leder av 
brann- og redningsvesenet eller de som inngår i vaktberedskapen ikke er 
tilgjengelige. Under innsats skal brann- og redningsvesenet organiseres og ledes 
etter et nasjonalt enhetlig ledelsessystem for brann- og redningsvesenene. Brann- 
og redningsvesenet skal under og etter innsats gi informasjon til 
nødmeldesentralen slik at enhver innsats blir tilfredsstillende dokumentert, jf. § 33. 

Øvelser DIM §4-13: Alt personell som inngår i beredskapen skal jevnlig øves for de oppgaver 
de kan forventes å bli stilt overfor i brann- og ulykkestilfeller. Den samlede 
beredskap innenfor kommunen eller brannvernregionen skal øves slik at samband 
og kommandolinjer fungerer tilfredsstillende. 
 
Fra veileder: I brannvesen som har særskilt beredskap (eks. akutt forurensning, 
trafikkuhell, naturkatastrofe, vanndykking, innsats til sjøs, RVR), bør brannsjefen 
sørge for at kommunen/brannvernregionen fastsetter et utvidet øvelsestall for 
aktuelt personell. 

Nye arbeidsoppgaver ihht. ROS og §11 f).  
BV har, som nevnt under «arbeidsoppgaver» blitt et beredskapsvesen som blant 
annet har spesialkompetanse for å bistå i redning knyttet til snøskred, 
redningsdykking og akutt forurensning. Bør vurdere om øvelser skal gjøres 
sammen med andre BV. Bør inngå i øvingsplanen. Slik samhandling er ikke 
regulert av Redningshåndboka. RITS dekkes av DSB.  
 

 

DIM §7-1: Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de 
krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. 
Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang 
og innhold at personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er 
tilstrekkelig til at brannvesenet kan løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt 
overfor. 
BRF §27: Øvelseskrav til brann- og redningsvesenet. 
Brann- og redningsvesenet skal utarbeide og gjennomføre en årlig plan for øvelser 
på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen. Øvelsene skal 
varieres i type og omfang slik at hendelsene, som er bestemmende for brann- og 
redningsvesenets organisering, utrustning og bemanning, blir ivaretatt over tid. 8 
Øvelsene skal bidra til at personellet får nødvendig kompetanse til å fylle sine 
oppgaver og funksjoner, slik at personellet kan bli kjent med og øvet i 
beredskapsorganiseringen og bruken av utstyret. Brann- og redningsvesenet skal 
sørge for at personellet gjennomfører fellesøvelser med øvrige nødetater og andre 
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samvirkeaktører. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan bestemme 
at brann- og redningsvesenet skal gjennomføre bestemte typer fellesøvelser. Alle 
øvelsene skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal omfatte hva, hvorfor og 
hvordan det ble øvd, hvem som deltok, evaluering og hvordan eventuelle 
læringspunkter skal implementeres i brann- og redningsvesenet. 

Kompetanse  BEL §9: Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 

Kompetanse er diskutert og dekket under bemanning.  

DIM §7-3: Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel. 
DIM §7-4: Feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn skal utføres av personell som innehar svennebrev i feiefag eller 
tilsvarende kvalifikasjoner. 
DIM §7-6: Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i 
forebyggende brannvern og ha enten: 
- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning 
eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller 
- yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt 
beredskapsutdanning trinn I, eller 
- fagutdanning som feiersvenn. 
DIM §7-7: Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel 
samt beredskapsutdanning trinn I og II. For utrykningsleder i deltidsbrannvesen 
kreves ikke beredskapsutdanning trinn II. 
DIM §7-8: Leder for beredskapsavdeling skal ha gjennomført beredskapsutdanning 
III og ha enten: 
- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller annen relevant 
høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller 
- kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7. 
DIM §7-9: Leder for forebyggende avdeling, skal ha gjennomført yrkesutdanning i 
forebyggende brannvern og enten ha: 
- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning 
eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller 
- kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7, eller 
- minst to års erfaring som forebyggende personell, jf. § 7-6. 
DIM §7-10: Overordnet vakt skal ha gjennomført utdanning som leder av 
beredskapsavdeling, jf. § 7-8 eller leder av forebyggende avdeling, jf. § 7-9 med 
tillegg av befalsutdanning trinn III. 
DIM §7-11: Brannsjef i kommune eller region med inntil 20.000 innbyggere skal ha 
gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern, beredskapsutdanning trinn 
III og enten ha: 
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- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskole, eller 
- kvalifikasjoner som leder for forebyggende avdeling og minst to års erfaring som 
leder jf. § 7-9, eller 
- kvalifikasjoner som leder for beredskapsavdeling og minst to års erfaring som 
leder, jf. § 7-8. 
 
Brannsjef i kommune eller region mellom 20.000 og 50.000 innbyggere skal ha 
gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern, beredskapsutdanning trinn 
III og enten ha: 
- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskole, eller 
- minst 2 års erfaring som brannsjef i kommune med inntil 20.000 innbyggere. 
Brannsjef i kommune eller region med mer enn 50.000 innbyggere skal ha 
gjennomført beredskapsutdanning trinn III og enten ha 
- eksamen fra teknisk høgskole eller annen relevant universitets-
/høgskoleeksamen, eller 
- kvalifikasjoner som brannsjef i kommune eller region med inntil 50.000 
innbyggere, og minst 5 års erfaring som brannsjef. 
Brannsjefens stedfortreder skal ha kvalifikasjoner enten som leder av forebyggende 
avdeling eller som leder av beredskapsavdeling. 

 


