
 

 

RAPPORT 

Kartlegging av Salten Brann IKS | MultiMap. 
 

OPPDRAGSGIVER 

Salten Brann IKS 

EMNE 

Arbeidsprosess 2: Ståsted og status Salten 
Brann IKS 

DATO / REVISJON: 17. januar 2020 / 02 

DOKUMENTKODE: 10211957-RIS-RAP-002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10211957-RIS-RAP-002 17. januar 2020 / 02  Side 2 av 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan 
utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det 
Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, 
bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med 
Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. 

 



 

 

      

      

02 17.01.2020 Oppdatert etter kommentarer Salten Brann IKS Bjørnar Raaen Ida Ø. Lundby Ida Ø. Lundby 

01 20.12.19 Oppdatert etter kommentarer Salten Brann IKS Ida Ø. Lundby Henrik Bjelland Ida Ø. Lundby 

00 29.11.19 Høringsutgave rapport Ida Ø. Lundby Henrik Bjelland Ida Ø. Lundby 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Stokkamyrveien 13, Inngang Vest | 4313 Sandnes | Tlf 51 22 46 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

RAPPORT  

OPPDRAG Kartlegging av Salten Brann IKS DOKUMENTKODE 10211957-RIS-RAP-002 

EMNE Arbeidsprosess 2: ståsted og status Salten Brann IKS TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Salten Brann IKS OPPDRAGSLEDER Ida Øwre Lundby 

KONTAKTPERSON Per Gunnar Pedersen UTARBEIDET AV Ida Øwre Lundby  

KOORDINATER SONE:  ØST:  NORD:  ANSVARLIG ENHET Multiconsult ASA 

GNR./BNR./SNR.   /    /    /   

 

SAMMENDRAG 

Salten Brann IKS har i samarbeid med Multiconsult kartlagt tilstanden til 24 brannstasjoner fordelt på 10 kommuner. 
Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av verktøyet MultiMap.  

Formålet med kartleggingen har vært å gi et bilde av nåsituasjonen til Salten Brann på et overordnet nivå som underlag 
for strategiske valg og prioriteringer. For å få et så godt bilde som mulig er hver brannstasjon kartlagt med tanke på: 

- teknisk tilstand og funksjonell egnethet som brannstasjon, både ved de enkelte lokasjonene og for 
bygningsmassen som helhet 

- bemanning og kompetanse knyttet til hver enkelt brannstasjon, og for Salten Brann IKS som helhet 

- teknisk tilstand og egnethet til biler og materiell for hver brannstasjon, og for Salten Brann IKS som helhet 

Stasjonene er kartlagt gjennom å vurdere spesifikke forhold for stasjoner opp mot tilstandsgrader (TG). TG er et tall 
mellom 0 og 3, hvor 0 er meget bra og 3 er meget dårlig. Tabellen under viser gjennomsnittlig TG for Salten Brann IKS.  

Tabell 1: Oversikt overordnede resultater fra kartlegging 2019 

Moduler Tilstandsgrad 
Salten Brann IKS 

Beste 
tilstandsgrad 

Dårligste 
tilstandsgrad 

Bygninger: teknisk tilstand 0,6 0 (Bodø) 3 (Helligvær, Våg og 
Engavågen) 

Bygninger: funksjonell egnethet 1,0 0,2 (Bodø) 2,7 (Helligvær) 

Bemanning og kompetanse 1,6 0,3 (Glomfjord) 2,8 (Nygårdsjøen) 

Biler og materiell 1,4 0,1 (Glomfjord) 2,3 (Kjerringøy) 

Det generelle bildet viser at regionen har tilfredsstillende tilstand for bygningsmassen, samt for biler og materiell.  
Tabell 1 viser spriket mellom beste og dårligste tilstandsgrad for de ulike modulene. Det er store variasjoner i 
resultatene mellom stasjonene, spesielt mellom heltidsstasjoner og deltidsstasjoner. Resultatet for bygningsmodulene 
er vektet opp mot areal. Det vil derfor si at Bodø påvirker det samlede resultatet for alle stasjoner mye (mer enn andre) 
fordi resultatet er avhengig av arealet. 

Resultatene generelt viser at Glomfjord og Bodø utmerker seg med god TG for alle kartlagte moduler. Helligvær og Våg 
utmerker seg med en utilfredsstillende TG for alle modulene. Videre har Meløy en utilfredsstillende gjennomsnittlig TG 
for alle modulene selv om det ikke kommer frem i tabellen over.  Resultatene er nærmere beskrevet i kapittel 3. Videre 
utvalgte temaer knyttet opp mot røykdykkerinnsats, dimensjonering av innsats for spesifikke hendelser, og ståsted og 
status knyttet opp mot å forhindre eksponering av brannrøyk/kjemikalier er presentert i kapittel 4. Vedlegg 3 viser alle 
resultater fordelt på parametere som har blitt brukt i kartleggingen.  
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1 Innledning 

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

for selskapet, og videre utarbeide en beredskaps- og forebyggendeanalyse for regionen. Multiconsult 

har blitt engasjert av Salten Brann IKS som ekstern part til å gjennomføre to arbeidsprosesser som del 

av prosjektet.  

Arbeidsprosessene omhandler:  

- Arbeidsprosess 1: Kartlegging av handlingsrom med tanke på relevante nasjonale rammefaktorer 

(se egen rapport, 10211957-RIS-RAP-001) 

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

regionen Salten (denne rapporten) 

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

kunne vurdere optimal plassering av brannstasjonene med tanke på utrykningstid og dekningsgrad, 

fremtidig bosetning og naturfarer.  

Denne rapporten dokumenterer arbeidsprosess 2.  

1.1 Formål 

Hovedformålet med arbeidsprosess 2 har vært å gi et bilde av nåsituasjonen til Salten Brann IKS på et 

overordnet nivå som underlag for strategiske valg og prioriteringer.  

 

 

Figur 1: Ulike analysenivå, samt forholdet mellom nivå og planer. Kilde: Multiconsult 

Figur 1 viser forholdet mellom kartlagt nivå og strategi for virksomheter. Formålet med denne 

rapporten kan kort oppsummeres som:  

- Fremskaffe et bilde av nåsituasjon med tanke på  

o teknisk tilstand og funksjonell egnethet til brannstasjoner, både ved de enkelte 

lokasjonene og for bygningsmassen som helhet 

o bemanning og kompetanse knyttet til hver enkelt brannstasjon, og for Salten Brann IKS 

som helhet 
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o teknisk tilstand og egnethet til biler og materiell for hver brannstasjon, og for Salten Brann 

IKS som helhet 

- Gi et underlag til kommuner og eiere for å kunne vurdere kostnader og prioriteringsbehov for 

oppgradering av mannskaper, biler, materiell og/eller bygninger. Det er viktig at kommunen ved 

rådmann, som arbeidsgiver, vet hvilke utfordringer som finnes og stiller krav til at tiltak for å 

tilrettelegge for nødvendig innsats, og forebygge eksponering for brannrøyk, gjennomføres.  

- Utvikle en modell som muliggjør å vurdere stasjoner opp mot hverandre ut ifra samme kriterier, 

og måle endringer over tid (ved oppdatering av kartlegging). 

- Gi innspill til videre arbeid med «prosjekt ROS 2020», blant annet beredskapsanalysen. 

 

Denne rapporten består av tre deler:  

1. Prosess og metode (kapittel 2) 

2. Resultater fra kartlegginger (kapittel 3, 4 og vedlegg 3) 

3. Konklusjon og oppsummering (kapittel 5) 

 

1.2 Forutsetninger, avgrensninger, rammebetingelser 

Det ble lagt opp til en kartlegging av nåsituasjonen for stasjoner tilhørende Salten Brann IKS på et 

strategisk overordnet nivå. Med andre ord har kartleggingen basert seg på temaer som er av betydning 

for strukturen og det helhetlige bilde til Salten Brann IKS som svarer ut hva status er for selskapets 

bygninger, bil- og utstyrsgarasje og om stasjonen har den bemanningen og kompetansen som trengs 

for å imøtekomme behovet. 

Det ble valgt å strukturere kartleggingen under tre temaer: 

Tabell 2: Avgrensninger/nivå for kartlegging 

Tema Nivå for tilstandsvurderingen 

Bygninger Hvor godt er bygningen egnet som en brannstasjon (funksjonell egnethet)? 

Hvor god teknisk tilstand har bygningen (teknisk tilstand)? 

Bemanning 
og 
kompetanse 

Hvor godt er brannstasjonen bemannet opp mot gitte mål fra Salten Brann IKS og 
krav fra rammeverk/lovverk? 
 

Hvor god kompetanse har mannskap på stasjonen opp mot gitte mål fra Salten 
Brann IKS og krav fra rammeverk/lovverk?  

Biler og 
materiell 

Hvor godt er stasjonens biler egnet opp mot krav gitt for innsatsområdet? 
 

Hvor godt er stasjonens materiell egnet opp mot krav gitt for innsatsområdet? 
 

Hvor god teknisk tilstand har biler og materiell på brannstasjonen? 

Det ble lagt opp til å gjøre en tilstandsvurdering knyttet opp mot hvert enkelt tema. Tilstanden ble 

vurdert gjennom tilstandsgrader. Tilstandsgradene består av 4 kategorier, hhv. tilstandsgrad 0-3, der 

0 beskriver god tilstand (ingen avvik) og 3 beskriver dårlig tilstand (store eller alvorlige avvik), hvor det 

vil være behov for endringer).  
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1.3 Forkortelser 

Tabell 3: Terminologi og forkortelser 

Forkortelse/terminologi Beskrivelse 

BRIS Rapporteringssystem med oversikt over hvilke oppdrag brann- og 

redningstjenesten håndterer 

DSB Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 

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

Hjelpematrise Beskrivelse av tilstandsgrader som er brukt i kartleggingen. 
Hjelpematriser ligger vedlagt (vedlegg 4) 

IKS Interkommunalt selskap 

IUA Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensning 

SVV Statens vegvesen 

TEK17 Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2017 (byggteknisk forskrift) 

TG Tilstandsgrad: i hvilken grad tilstand/egenskap er god eller dårlig i 

forhold til et definert referansenivå 

VDIM Veiledning til Dimensjoneringsforskriften 

VTTG Vektet teknisk tilstandsgrad (se kap 2.2.1 for forklaring av metode) 
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2 Prosess og metode 

I dette avsnittet presenteres prosessen og metodikken som ligger til grunn for kartleggingen. 

For å gjennomføre arbeidsprosess 2 har vi benyttet kartleggingsverktøyet MultiMap 

(https://www.MultiMap.no).  

2.1 Verktøyet MultiMap 

 

Figur 2: Illustrasjon - fra mutliMaps webområde til rapporter, analyse og kommunikasjon. Kilde: Multiconsult 

MultiMap er et verktøy som er utviklet av Multiconsult, for enkelt å samle og analysere relevant 

bygnings- og objektinformasjon på en ressurseffektiv måte. Verktøyet har et detaljeringsnivå som er 

tilpasset behovet for porteføljestyring og som en skanning av enkeltbygg/ -objekter. Det er lagt til rette 

for at kompleks informasjon kan presenteres på en måte som kommuniserer lett med 

beslutningstakere og andre interessenter. 

Salten Brann IKS har mer enn 350 medarbeidere (hvorav brorparten er deltidsstillinger), samt 24 (snart 

26) brannstasjoner. Dette innebærer et stort antall personer, bygninger, biler og utstyr å skulle vurdere 

status og ståsted til. Bruk av MultiMap gjør det mulig å vurdere status på et overordnet nivå for alle 

stasjoner og Salten Brann IKS som helhet. Resultatene fra MultiMap-kartleggingen vil vise status på 

bygninger, biler, materiell, kompetanse og bemanning.   

Noen av fordelene med bruk av MultiMap er: 

- De med størst kjennskap og nærhet til forholdene som vurderes rapporterer tilstanden 

- Alle stasjoner vurderes ut ifra like kriterier og beskrivelser (så objektivt som mulig) 

- Kostnadsbesparende for Salten Brann IKS 

- De utarbeidede sjekklistene kan benyttes ved fremtidige tilstandsvurderinger 

Selve kartleggingen er gjennomført av Salten Brann IKS. Det er ansatte selv som har størst kjennskap 

til for eksempel brannbilers nedetid, ansattes sykefravær og mangler eller overskudd av materiell. 

Personer med kjennskap til hver stasjon eller brigade vil da rapportere tilstandsgrader for de vurderte 

forholdene. Resultatene er deretter bearbeidet av prosjektgruppen til Salten Brann IKS og 

Multiconsult. En usikkerhet ved bruk av MultiMap er hvorvidt kartleggingen blir besvart på samme 

nivå. Det er utfordrende å få gjennomført en fullstendig objektiv vurdering. Tiltak for å redusere denne 

usikkerheten er beskrevet i kapittel 2.4.  

 

 

https://www.multimap.no/
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Trinn 1-3 vist i Figur 3 beskriver gjennomføringen av arbeidsprosess 2. 

 

Figur 3: Typisk MultiMap kartleggingsprosess. Kilde: Multiconsult 

Arbeidsprosess 2 har bestått av trinn 1-3 beskrevet i Figur 3. Denne rapporten beskriver prosessen og 

resultater fra kartleggingen. Hensikten har vært å levere et underlag for Salten Brann IKS og 

beslutningstakere som kan brukes for å utarbeide videre planer og tiltak.  

For å oppnå en helhetlig forståelse av nåsituasjonen til Salten Brann IKS er det satt opp en struktur 

som kartlegger flere aspekter av virksomheten. Strukturen er basert på forståelsen av mennesker, 

teknologi og organisasjon (MTO) nødvendig for driften av brann- og redningstjenester.  

Utgangspunktet er å se på samspillet mellom mennesker, organisasjonsstrukturen som er bygget opp 

rundt hver enkelt stasjon og regionen som helhet sammen med teknologi nødvendig for å gjennomføre 

tiltenkt arbeidsomfang (eks. biler, bygning, materiell). Målet med en MTO-tilnærming er å kartlegge 

alle aspekter i et system, hvor det er det totale samspillet som kan bidra til optimalisering av driften 

og vurdering av sikre, helsemessig forsvarlige og effektive løsninger i et helhetsperspektiv.  

Kartleggingsmodellen til MultiMap har blitt utarbeidet som del av dette prosjektet for å tilpasse 

struktur og beskrivelser mot brann- og redningstjenesten spesifikt mot Salten Brann IKS sin funksjon 

og situasjonsbilde. Figur 4 illustrerer strukturen i MultiMap og hvilke moduler som er utarbeidet, med 

tilhørende parametere som har blitt kartlagt.  Det ble lagt opp til fire moduler;  

1. Bygning (funksjonell egnethet) 

2. Bygning (teknisk tilstand) 

3. Bemanning og kompetanse 

4. Biler og materiell (funksjonell egnethet og tilstand).  

Modulene er utarbeidet på et nivå som skal gjøre det mulig å gjennomføre kartleggingen uavhengig 

om det er en heltidsstasjon eller deltidsstasjon. Modulene vil beskrives nærmere i de neste kapitlene. 
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Figur 4: Struktur i MultiMap. Kilde: Multiconsult
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2.2 Trinn 1: Utvikle moduler i MultiMap 

Det er utarbeidet hjelpematriser for å muliggjøre en rangering av tilstandsgrader i kartleggingen. 

Hjelpematrisene består av omfang og symptombeskrivelser av alle parametere som kartlegges. 

Referansenivået for tilstandsgrader er definert av Multiconsult og arbeidsgruppen (angitt i Tabell 4) til 

Salten Brann IKS i egne hjelpematriser som er benyttet av de som har foretatt registreringen. Denne 

hjelpematrisen sikrer større objektivitet i kartleggingen. Alle matrisene er tilgjengelige etter innlogging på 

www.multimap.no. 

Følgende underlag er brukt for å utarbeide og beskrive tilstandsgrader:  

- Bygninger, teknisk tilstand: 18 grupperinger av bygningsdeler (omtalt som bygningskomponenter) per 

etasje. Utarbeidet av fagspesialister (bygningsfysikk, VVS, VA, konstruksjon osv.) i Multiconsult. 

Oppdelingen i bygningskomponenter er basert på Norsk Standard 3451 «Bygningsdelstabellen», men 

er tilpasset for vedlikeholdstiltak.  

- Bygninger, funksjonell egnethet: 17 grupperinger knyttet opp mot utforming, innredning og lokasjon 

til brannstasjoner. Oppdelingen og beskrivelsene er basert på regelverk, forskning og 

ekspertkunnskap gjennom en tverrfaglig arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen er beskrevet i Tabell 4 og 

relevant rammeverk som er benyttet er listet opp i vedlegg 1.  

- Bemanning og kompetanse: 17 grupperinger knyttet opp mot bemanning og kompetanse nødvendig 

for at stasjoner skal være godt nok utrustet mht. tiltenkte arbeidsoppgaver. Oppdelingen og 

beskrivelsene er basert på regelverk, forskning og ekspertkunnskap gjennom en tverrfaglig 

arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen er beskrevet i Tabell 4 og relevant rammeverk som er benyttet er 

listet opp i vedlegg 1. 

- Materiell og biler: 24 grupperinger knyttet opp mot egnethet til materiell og biler på stasjonen, samt 

tilstanden til materiell og biler tilhørende stasjonen.  Oppdelingen og beskrivelsene er basert på 

regelverk, forskning og ekspertkunnskap gjennom en tverrfaglig arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen er 

beskrevet i Tabell 4 og relevant rammeverk som er benyttet er listet opp i vedlegg 1. 

 

2.2.1 Tilstandsgrader  

Ved kartlegging av tilstand er prinsippene nedfelt i Norsk Standard 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk» 

lagt til grunn. Dette innebærer at tilstanden er angitt ved bruk av tilstandsgrader, som et uttrykk for 

hvilken tilstand en bygning/bygningsdel, personell, materiell og kjøretøy befinner seg i, i forhold til et 

definert referansenivå. 

I NS 3424 opereres det med fire tilstandsgrader (TG), fra 0 til 3, som kort kan oppsummeres som: 

• TG 0: Ingen avvik. Meget god tilstand, ingen behov for utbedring.  

• TG 1: Mindre eller moderate avvik. God tilstand, kun mindre slitasje og elde, ingen behov for 

utbedring. 

• TG 2: Vesentlige avvik. Utilfredsstillende tilstand, behov for vedlikehold, mindre 

reparasjoner/utskiftinger. 

• TG 3: Stort eller alvorlig avvik. Dårlig tilstand, behov for omfattende utbedringer, 

reparasjoner/utskiftinger.  

Når tilstandsgradene til en stasjon skal graderes, skal tilstandsgraden reflektere de mest «skadede 

delene». 

http://www.multimap.no/
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Fastsettelse av vektet tilstandsgrad (VTTG) 

For å kunne omgjøre den kartlagte datamengden til aggregerte tilstandsindikatorer på porteføljenivå, er 

det foretatt en underliggende vekting av tilstandsgradene. Vektingen er gjort innenfor hver modul, og ikke 

av modulene opp mot hverandre. Denne aggregeringen kalles vektet teknisk tilstandsgrad (VTTG). 

Vektingen for hver modul er illustrert i vedlegg 2.  

For modulen «bygninger teknisk tilstand» foreligger en predefinert vekting knyttet opp mot bygninger 

som er definert under bygningskategoriene fra bygningsdelstabellen NS 3451 hhv. «822 Brannstasjon, 

ambulansestasjon» eller «18 Garasje, uthus». Tilstandsgradene per bygningskomponent blir internt 

vektet, slik at de dyreste komponentene vektes høyere enn de rimeligere. Eksempelvis vil det være dyrere 

å skifte ut/oppgradere fundamenter enn dører og vinduer. Tilstandsgrader er videre vektet opp mot 

stasjonsbygningenes areal og alder (bygningsår og/eller år bygning er renovert). Arealvektet alder vil si et 

vektet gjennomsnitt av bygningsmassens alder, og gir en indikator på porteføljens sammensetting, 

utvikling og bærekraft. Arealvektet alder vil kunne si noe om de overordnede utfordringene til porteføljen 

ved at for eksempel eldre bygningsmasse tradisjonelt vil ha større oppgraderingskostnader enn yngre 

bygningsmasse. 

For resterende moduler; «bygninger funksjonell egnethet», «bemanning & kompetanse» og «biler & 

materiell» er det ikke vektet opp mot areal eller kostnadsdrivende elementer. Det er utarbeidet en 

underliggende vekting som del av denne prosessen. Vektingen er basert på viktigheten til parameteren 

sett opp mot resterende parametere i samme modul. For eksempel under modulen «funksjonell egnethet, 

bygninger» er det viktigere at brannstasjonen har et etablert skille mellom ren og skitten sone, enn at de 

er samlokalisert med andre nødetater og/eller kommunen.  For å oppnå en så objektiv vekting som mulig 

er vektingen utarbeidet med utgangspunkt i regelverkskrav og føringer gitt for brann- og 

redningstjenesten. Videre er det gjort en vurdering av parameterens omfang og betydning for stasjoner i 

Salten Brann IKS sin helhetlige drift. Vektingen er fastsatt av arbeidsgruppen til Salten Brann IKS (ref. 

Tabell 4) og kvalitetssikret gjennom fagressurser i Multiconsult.   

Den vektede tekniske tilstandsgraden (VTTG) avrundes for alle moduler på en slik måte at: 

 TG 0: 0 – 0,74 Meget god  

 TG 1: 0,75 – 1,49 God/Tilfredsstillende 

 TG 2: 1,5 – 2,24  Utilfredsstillende  

 TG 3: 2,25 – 3,0  Dårlig/Meget dårlig  
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2.2.2 Organisering og gjennomføring av arbeidet 

I forbindelsen med arbeidsprosessen ble det opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe. Hensikten med 

arbeidsgruppen har vært å få utviklet de nødvendige modulene i MultiMap slik at de blir tilpasset 

brannstasjoner og Salten Brann IKS, samt å kvalitetssikre resultater fra kartleggingen. Deltakere på 

arbeidsmøtene er listet opp i Tabell 4. 

Tabell 4: Oversikt over arbeidsmøter og deltakere 

Deltakere Funksjon 

Arbeidsmøter 
Over-
ordnet 
struktur 

Utarbeidelse 
av tilstands-
grader 

Kvalitets-
sikring av 
skjema 

Vekting av 
tilstands-
grader 

Gjennom-
gang av 
resultater 

06.08.19 26.08.19 10.09.19 10.10.19 23.10.19 

Per Gunnar 
Pedersen 

Brann- og redningssjef, 
Salten Brann IKS 

X X  X X 

Sturla Roti 
Prosjektleder, Salten 
Brann IKS 

X X X X X 

Kjetil 
Haugen 

Leder beredskap, 
Salten Brann IKS 

    
X 

Ivar Hogstad 
Leder forebyggende, 
Salten Brann IKS 

X X  X X 

Tore Johan 
Nordli 

Nestleder beredskap, 
Salten Brann IKS 

X X  X X 

Ida Øwre 
Lundby 

Rådgiver samfunns-
sikkerhet, Multiconsult 

X X  (X) X 

Bjørnar 
Raaen 

Rådgiver samfunns-
sikkerhet, Multiconsult 

X X X  X 

Henrik 
Bjelland 

Fagansvarlig 
samfunnssikkerhet, 
Multiconsult 

  
X   

Robin 
Sæterøy 

Fagansvarlig MultiMap, 
Multiconsult 

X     

Veronica 
Miljeteig 

Rådgiver MultiMap, 
Multiconsult 

X X    

 

2.3 Trinn 2: Kartlegging 

Kartleggingen er gjennomført av stasjonsansvarlige, seksjonsledere og brigadeledere i Salten Brann IKS.  

Stasjonsansvarlige har hatt ansvar for kartlegging av sin(e) stasjon(er). Seksjonsledere og brigadeledere 

har hatt det overordnede ansvaret for kartleggingen for sin kommune og brigade og videre registrere 

besvarelsene inn i MultiMap (www.Multimap.no). Tabell 5 gir en oversikt over ansvarlig kartlegger for de 

ulike stasjonene.  

Det ble gjennomført en seminardag i Bodø 1. oktober 2019, med opplæring av- og kartlegging i MultiMap. 

Tilstandsbeskrivelsen som hver parameter var knyttet opp mot, også kalt hjelpematriser (se vedlegg 4), 

ble sendt ut to uker før seminardagen. Hensikten med å sende ut hjelpematrisene på forhånd var å gi 

stasjonsansvarlige mulighet til å gå igjennom alle parametere som skulle kartlegges og undersøke forhold 

knyttet opp mot sin(e) stasjon(er) i forkant av seminardagen. Videre ble det ansett å gi seksjonsledere og 

brigadeledere muligheten til å gjøre seg kjent med kartleggingen og forholdene som ville vurderes. 

Hensikten med seminardagen var å oppnå en så felles forståelse av hva som lå i beskrivelsene for hver 

enkelt parameter og modul. Videre ble en seminardag som samlet alle brigadeledere og seksjonsledere 

http://www.multimap.no/
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ansett som en mulighet for å åpne opp for diskusjoner knyttet til besvarelsene i et åpent forum og 

muliggjøre en felles drøfting av ulike problemstillinger knyttet til besvarelsene. En seminardag ble ansett 

som spesielt viktig for denne kartleggingen som følge av at tre av modulene ble prøvd ut for første gang i 

dette prosjektet.  

Tabell 5: Oversikt over arbeidsgruppe for kartlegging i MultiMap 

Brigade Kommune Brannstasjon Navn på ansvarlig kartlegger i MultiMap 

A 
(Sør) 

Gildeskål 

Arnøy Bjørn Klippenberg og Åge Mentzoni 

Inndyr Bjørn Klippenberg og Åge Mentzoni 

Nygårdsjøen Bjørn Klippenberg og Åge Mentzoni 

Våg Bjørn Klippenberg og Åge Mentzoni 

Meløy 

Ørnes Bjørn Klippenberg og Åge Mentzoni 

Meløya Bjørn Klippenberg og Åge Mentzoni 

Halsa Bjørn Klippenberg og Åge Mentzoni 

Engavågen Bjørn Klippenberg og Åge Mentzoni 

Glomfjord (Yara) Bjørn Klippenberg og Åge Mentzoni 

Bolga Bjørn Klippenberg og Åge Mentzoni 

B (Nord) 

Hamarøy 

Oppeid Svein-Morten Sandnes 

Innhavet Svein Morten Sandnes 

Storjord Ikke kartlagt (ikke del av Salten Brann IKS før 1.1.2020) 

Drag Ikke kartlagt (ikke del av Salten Brann IKS før 1.1.2020) 

Steigen Leinesfjord Geir Pedersen og Espen Handberg 

Sørfold Straumen Terje Nordheim og Espen Handberg 

C  
(Øst) 

Beiarn Moldjord Tom Thuv og Kenneth Rise 

Saltdal Rognan Tom Thuv og Kenneth Rise 

Fauske 
Sulitjelma Tom Thuv og Kenneth Rise 

Fauske Tom Thuv og Kenneth Rise 

D (Vest) 

Værøy Værøy Ole-Fredrik Bakken og Harry Hansen 

Bodø 

Misvær Ole-Fredrik Bakken og Harry Hansen 

Knaplund Ole-Fredrik Bakken og Harry Hansen 

Kjerringøy Ole-Fredrik Bakken og Harry Hansen 

Helligvær Ole-Fredrik Bakken og Harry Hansen 

Bodø Ole-Fredrik Bakken og Harry Hansen 

 

2.4 Forutsetninger for en god kartleggingsprosess 

Resultatene fra kartleggingen gir en samlet beskrivelse av ståsted og status til Salten Brann IKS sine 

bygninger, ansatte, materiell og biler. En vesentlig usikkerhet er hvorvidt beskrivelsene i kartleggingen er 

gode nok til at kartleggingen har blitt besvart på samme nivå. Det vil være utfordrende å få gjennomført 

en fullstendig objektiv vurdering. De tiltakene som er gjort for å redusere usikkerheten er:  

- Tverrfaglig utvikling av modell 

- Kartlegging ble gjennomført i stor grad under et heldagsseminar i Bodø, der problemstillinger 

underveis ble diskutert i plenum for å oppnå lik registrering, forhindre misforståelser og lære av 

hverandre 

- Kartleggingen er utført av personer med lokalkunnskap 

- Alle stasjoner er kartlagt av mer enn én person (stasjonsansvarlig, seksjonsledere og brigadeledere)  

- Mulighet for å beskrive usikkerheter rundt besvarelsene under kommentarfeltet for hver parameter 
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- Kontroll av data og stikkprøver utført av Multiconsult og tverrfaglig gruppe (ref. Tabell 4) 

En særlig viktig forutsetning for en god prosess har vært tett involvering av ressurspersoner fra Salten 

Brann IKS og fageksperter fra Multiconsult (ref. Tabell 4). Dette er personell som har god kjennskap til de 

faktiske utfordringer, og er ressurser som vil spille en viktig rolle i alle deler av analysen og videre arbeid 

med resultatene.  

Tilstandsgradene og modulene er beskrevet slik at den i stor grad kan benyttes videre, eksempelvis om 2-

5 år, for å måle endringer og prioriteringer over tid. En usikkerhet ved en senere kartlegging vil 

eksempelvis være lovendringer som medfører nye beskrivelser/kriterier for enkelte av komponentene. 

For eksempel vil det til neste år (år 2020) trolig beskrives lovkrav til modulkurs for tunnelbrann. 
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3 Resultater fra kartlegging 

I dette kapittelet følger en overordnet oversikt over kartlagt bygningsmasse, mennesker, biler og materiell 

slik status er for 2019. Totalt er det kartlagt for 24 stasjonsbygninger. Drag og Storjord er ikke kartlagt i 

denne runden da de ikke er en del av Salten Brann IKS før år 2020.  

 

Figur 5: Oversikt over stasjoner som er del av Salten Brann IKS. Drag og Storjord er ikke kartlagt i denne runden. 

Tabellen under gir en oversikt over samlet tilstandsgrad under hver modul for regionen i sin helhet og 

fordelt mellom heltids- og deltidsstasjoner. Totalt er det vurdert tilstand til bygninger for et bruttoareal 

på 6276 m2 i et innsatsområde som utgjør 22 555 km2 (inkl. territorial farvann) og 82 800 innbyggere (pr. 

andre kvartal 2019). For modulene som omfatter bygninger (funksjonell egnethet og teknisk tilstand) er 

tilstandsgrader vektet opp mot stasjonsbygningenes areal. Bodø stasjon er regionens eneste 

heltidsstasjon og utgjør 2800 m2 av det samlede bruttoarealet, noe som i stor grad påvirker det samlede 

resultatet for bygningsmodulene. Tilstandsgradene er farget etter graderingene beskrevet i kap. 2.2.1. 

Tabell 6: Resultat samlet tilstandsgrad for stasjoner (samlet og fordelt mellom heltid- og deltidsstasjoner) 

Tilstandsmoduler TG alle stasjoner TG heltidsstasjoner TG deltidsstasjoner 

Bygning: funksjonell 

egnethet 

1,0 0,2 1,6 

Bygning: teknisk tilstand 0,6 0,0 1,1 

Bemanning og kompetanse 1,6 0,7 1,7 

Biler og materiell  1,4 0,5 1,4 

 

Som Tabell 6 illustrerer er samlet tilstandsgrad for stasjoner mellom 1 og 1,7, som indikerer at regionen 

sett under ett er det en variasjon mellom meget god, god og utilfredsstillende tilstand. Det er i resultatene 
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store variasjoner mellom ulike stasjoner som påvirker det samlede resultatet. I Tabell 7 vises resultater 

for hver stasjon under de kartlagte modulene teknisk tilstand bygninger (T TG), funksjonell egnethet i 

bygninger (FE TG), bemanning og kompetanse (BK TG) og bygninger og materiell (BM TG).  Salten Brann 

består av 24 brannstasjoner fordelt på 10 kommuner. Videre er regionen inndelt i fire brigader; A (sør), B 

(Nord), C (Øst) og D (Vest).  

Tabell 7: Samlet resultat for stasjoner og kommuner 

Brigade Stasjonsnavn 
Areal 
(m2) 

Areal pr. 
kommune 

(km2)1 

Innbygger-
tall pr. 

kommune1 

Bygge-
år 

T TG FE TG BK TG BM TG 

A (Sør) 

Gildeskål kommune 329 1502 1963  1,1 1,7 2,2 1,7 

Arnøy 48   2005 0,1 2 2,1 1,2 

Inndyr 200   1990 0,9 1,4 1,5 1,7 

Nygårdsjøen 40   1998 1,2 2 2,8 2,2 

Våg 41   1975 3 2,3 2,4 2 

Meløy kommune 1012 2746 6332  1,2 1,4 1,3 1,1 

Bolga 100   1992 0,9 2,4 2,2 2,1 

Engavågen 126   1989 3 1,9 1,6 1,6 

Glomfjord (Yara) 430   1960 0,2 0,8 0,2 0,1 

Halsa 122   1989 2,8 2,4 1,4 1,6 

Meløya 34   1989 1,6 2,4 2,3 1,6 

Ørnes 200   1982 1,2 1,1 1,3 0,8 

B (Nord) 

Hamarøy kommune 429 1563 1743  0,6 1,2 1,6 1,1 

Innhavet 164   2019 0 1,2 2 1,4 

Oppeid 265   1981 1,1 1,3 1,3 1 

Steigen kommune 80 3484 2584  2,3 2,3 2,1 1,3 

Leinesfjord 80   1978 2,3 2,3 2,1 1,3 

Sørfold kommune 80 1830 1934  1 1,3 1,3 1 

Straumen 80   1965 1 1,3 1,3 1 

C (Øst) 

Beiarn kommune 82 1239 1036  1,4 2,3 2,2 1,9 

Moldjord 82   1975 1,4 2,3 2,2 1,9 

Saltdal kommune 400 2246 4642  0,8 1,8 1,5 2,1 

Rognan 400   1960 0,8 1,8 1,5 2,1 

Fauske kommune 490 1294 9720  1,7 1,6 1,6 1,4 

Fauske 350   1984 1,9 1,7 1,4 1,4 

Sulitjelma 140   1970 1,1 1,4 1,8 1,4 

D (Vest) 

Bodø kommune 3274 4827 52118  0,1 0,5 1,4 1,4 

Bodø 2800   2016 0 0,2 0,7 0,5 

Helligvær 124   1970 3 2,7 2 2,2 

Kjerringøy 120   2010 0,2 1,6 1,6 2,3 

Knaplund 50   1950 0,4 1,9 2 1,7 

Misvær 180   2003 0,5 1,6 1,7 1,3 

Værøy kommune 100 1824 728  1,5 1,8 1,8 1,2 

Værøy 100   1991 1,5 1,8 1,8 1,2 

Total 6276 22 555 82 800  0,6 1,0 1,6 1,4 

 

                                                                 
1 Statistikk hentet fra SSB pr. oktober 2019. Areal pr. kommune inkl. territorial farvann.  
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De neste kapitlene vil presentere resultater knyttet opp mot de fire modulene funksjonell egnethet 

(bygninger), teknisk tilstand (bygninger), bemanning & kompetanse og biler & materiell. 

3.1 Bygninger 

For beskrivelse av metode og prosess knyttet til hvordan bygningsmodulen er fastsatt og vektet i denne 

forbindelse, se avsnitt 2.1. Resultater til alle parametere som er kartlagt under bemanning og kompetanse 

er presentert i vedlegg 3. 

Videre følger en oppsummering av den overordnede tilstanden for stasjonsbygninger, vurdert opp mot 

stasjonens funksjonelle egnethet (utforming og lokasjon) og tekniske tilstand. Figur 6 gir et bilde av 

stasjonenes tekniske tilstand (x-akse) opp mot stasjonenes funksjonelle egnethet (y-akse). Størrelsen på 

sirklene indikerer mengde areal på lokasjonene. Stasjoner som ligger plassert øverst i høyre hjørne vil tilsi 

å ha et stort behov for oppgradering både av teknisk tilstand, samt at stasjonen ikke er utformet 

hensiktsmessig som en brannstasjon opp mot lovkrav og tiltenkte arbeidsoppgaver. Med andre ord vil 

disse stasjonene være tilnærmet uegnet som brannstasjon og bør vurderes avhendet.  

 

Figur 6: Oversikt tilstand bygninger (egnethet og tilstand). Størrelsen på sirklene angir areal for bygninger. Fargen 
på sirklene angir alder på bygningsmassen (mørk farge er eldre bygning.  

Figurens budskap kan knyttes opp mot ulike beslutningsstrategier hvor en kan gruppere resultatene inn i 

fire ulike soner:  

- Nedre venstre hjørne: Stasjoner med god teknisk tilstand og tilfredsstillende utforming for å 

imøtekomme krav for en brannstasjon (8 stasjoner). Stasjoner bør beholdes. 
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- Øvre venstre hjørne: Stasjoner med god teknisk tilstand, men utilfredsstillende utformet for å 

imøtekomme krav for en brannstasjon (8 stasjoner). Vurdere muligheter for å oppgradere/tiltak for å 

imøtekomme avvik.  

- Nedre høyre hjørne: Stasjoner med dårlig teknisk tilstand, men tilfredsstillende utforming for å 

imøtekomme krav for en brannstasjon (ingen stasjoner) 

- Øvre høyre hjørne: Stasjoner med meget dårlig teknisk tilstand og utilfredsstillende utformet for å 

imøtekomme krav for en brannstasjon (8 stasjoner). Stasjoner bør vurderes avhendet.  

Tabell 8 gir en oppsummering over hvilke stasjoner som bør beholdes og hvilke som bør vurderes 

avhendet eller oppgraderes. Tabellen er kun en del av beslutningsunderlaget og det er nødvendig å se på 

hvilke bakenforliggende forhold som ligger til grunn og politiske rammer. Det er ingen stasjoner som ligger 

i nedre høyre hjørnet i figuren, og kategorien «stasjoner med dårlig teknisk tilstand, men tilfredsstillende 

utforming for å imøtekomme krav for en brannstasjon» er derfor ikke tatt med i tabellen.  

Tabell 8: Oppsummering fra Figur 6, oversikt over bygningsmasse og oppgraderingsbehov 

Stasjoner med god teknisk 
tilstand og tilfredsstillende 
utforming for å imøtekomme krav 
for en brannstasjon 

Stasjoner med god teknisk 
tilstand, men ikke 
tilfredsstillende utformet for å 
imøtekomme krav for en 
brannstasjon 

Stasjoner med meget dårlig 
teknisk tilstand og ikke 
tilfredsstillende utformet for å 
imøtekomme krav for en 
brannstasjon 

Straumen 
Sulitjelma 
Inndyr 
Oppeid 
Ørnes 
Innhavet 
Glomfjord (Yara) 
Bodø 

Moldjord 
Nygårdsjøen 
Bolga 
Rognan 
Misvær 
Kjerringøy 
Knaplund 
Arnøy 

Helligvær 
Halsa 
Våg 
Engavågen 
Leinesfjord 
Fauske  
Værøy  
Meløya 

 

3.1.1 Funksjonell egnethet 

I Figur 7 er stasjoners tilstandsgrad presentert. Stasjonene Arnøy, Bolga, Halsa, Helligvær, Leinesfjord, 

Meløya, Moldjord og Våg har kommet ut med tilstandsgrad 2 eller dårligere, som skal tilsi at bygningen 

ikke er plassert og/eller utformet iht. krav og behov for en brannstasjon.  

 

Figur 7: Resultater funksjonell egnethet bygninger 
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Figur 8 illustrerer tilstandsgrader for Salten Brann IKS sett som helhet under modulen funksjonell 

egnethet. Figuren til venstre viser resultatet for alle stasjoner, mens figuren til høyre viser resultatet for 

kun deltidsstasjonene. Fargene er angitt etter beskrivelsene av vektet teknisk tilstandsgrad (beskrevet i 

kap. 2.2.1) og beregnet opp mot det totale arealet for bygningsmassen til Salten. Bodø stasjon, som utgjør 

45 % av det totalet arealet for brannstasjonene i Salten Brann påvirker derfor i stor grad resultatene vist 

i figuren til venstre.  

 

Figur 8: Resultater for tilstanden til stasjoner under modulen funksjonell egnethet. Figuren til venstre viser alle 
stasjoner, mens figuren til høyre viser kun deltidsstasjoner.  

Figuren til høyre viser for eksempel at 43 % av arealet til deltidsstasjonene sett i ett er tilfredsstillende 

utformet og plassert for å imøtekomme krav og behov for en brannstasjon. Videre ser en fra figuren at et 

areal på 58 % for deltidsstasjonene vil ha behov for utbedringer/oppgraderinger for å imøtekomme krav 

og behov for en brannstasjon.  

Modulen funksjonell egnethet har blitt strukturert under to ulike temaer: lokasjon og utforming. Lokasjon 

omhandler parametere knyttet til brannstasjonens lokasjon, som kan legge begrensninger for tiltenkte 

arbeidsoppgaver (eks. parkeringsmuligheter til innsatspersonell, utkjøringsmuligheter ved hendelser 

osv.). Utforming kartlegger hvorvidt stasjonen er utformet mht. krav for å ivareta mannskapets sikkerhet, 

og for å kunne gjennomføre tiltenkte oppgaver.  

Lokasjon 

Hensikten med å kartlegge lokasjon har vært å undersøke hvorvidt stasjoner ligger hensiktsmessig for å 

gjennomføre tiltenkte oppgaver, og eventuelt hvilke sårbarheter som foreligger og kan utgjøre en 

usikkerhet ved utrykning. Ut ifra resultatene kan en eksempelvis se om det bør vurderes annen lokasjon 

for enkelte stasjoner. Flere stasjoner er plassert før Salten IKS ble etablert, og følger kommunegrenser 

mer enn en helhetstankegang. Resultatene kan sees opp mot andre analyser og bidra som en indikator på 

å velge alternativ lokasjon og/eller ressursbruk for enkelte stasjoner. For eksempel kan en se lokasjon opp 

mot kjøretidsanalysene som er gjennomført (GIS-onlinemodell), status på bemanning/kompetanse for 

området (eksempelvis om området er over- og/eller underdimensjonert) og hvorvidt stasjonen trenger 

en oppgradering pga. lite tilfredsstillende teknisk tilstand/utforming.  

Figur 9 viser resultater under temaet lokasjon i modulen funksjonell egnethet bygninger. Mørkegrå søyle 

i Figur 9 viser resultatet for hver stasjon knyttet opp mot parametere som er gruppert under temaet 

lokasjon. Lyseblå søyle viser resultatet for stasjoner kartlagt opp mot modulen funksjonell egnethet som 

helhet (både lokasjon og utforming). Forholdet mellom mørkegrå og lysegrå søyle vil gi en indikator på 

om det er faktorer knyttet opp mot lokasjon eller utforming som er utslagsgivende for stasjonens 
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tilstandsgrad under modulen funksjonell egnethet. Eksempelvis har Meløya en lavere mørkegrå søyle enn 

lysegrå søyle, noe som tilsier at det er faktorer knyttet til utformingen på stasjonen som er utslagsgivende 

for at Meløya har en høy tilstandsgrad under modulen funksjonell egnethet. Videre ser enn at Halsa har 

en høyere mørkegrå søyle enn lysegrå søyle som vil tilsi at lokasjon er en stor faktor til at stasjonen ikke 

er tilfredsstillende egnet som brannstasjon.  

 

Figur 9: Mørkegrå søyle viser vektet teknisk tilstandsgrad (VTTG) per stasjon under parametere som omhandler 
«lokasjon». Lysegrå søyler illustrerer stasjonenes VTTG under modulen funksjonell egnethet. 

Det er tre stasjoner som utmerker seg med tilstandsgrad 2 eller høyere 

- Halsa har tilstandsgrad 2 på alle parametere under lokasjon. Største utfordringene (TG 3) er 

plasseringen til stasjonen mht. innsatstid og utkjøringsmuligheter fra stasjonen.  

- Helligvær har en utfordrende lokasjon som følge av utilfredsstillende parkeringsmuligheter for 

innsats, stasjonen ligger utsatt til (nærhet til risikoelementer) og er sårbar med tanke på 

utkjøringsmuligheter fra stasjonen. 

- Leinesfjord har utfordrende lokasjon med tanke på beliggenhet som følge av at stasjonen er sårbar 

med tanke på utkjøringsmuligheter fra stasjonen. Videre har stasjonen en høy tilstandsgrad for 

beliggenhet ift. bemanning og plasseringen av stasjon sett ift. innsatstid for innsatsområdet.  

Tabell 9 viser hvilke parametere som er kartlagt under lokasjon og resultatet for Salten Brann IKS som 

helhet (gjennomsnittlig tilstandsgrad).  

Tabell 9: Oversikt over vurderte parametere under lokasjon og samlet tilstandsgrad for stasjoner 

Vurderte parametere Gjennomsnittlig tilstandsgrad (alle 

stasjoner) 

Beliggenhet ift. bemanning (fremtidig og nåtid) 0,6 

Parkeringsmuligheter innsats 0,6 

Plassering mht. innsatstid 0,5 

Plassering mht. at stasjon blir satt ut av funksjon 

(risikoelementer i nærhet til stasjonen) 

0,5 

Samlokalisering 1,2 

Utkjøringsmuligheter 0,7 
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Resultatene for alle stasjoner sett i ett (gjennomsnittlig tilstandsgrad) viser at samlokalisering har fått 

høyeste (men fortsatt en god) tilstandsgrad. Samlokalisering er ikke et lovkrav, men et mål for regionen. 

Samlokalisering kan bidra til økt og forbedret samhandling mellom nødetater, andre beredskapsaktører 

og andre etater i kommuner. Endringer i risiko- og sårbarhetsbilde, blant annet som følge av 

klimaendringer/naturkatastrofer, ulykker og terrorangrep krever samvirke mellom nødetatene, og 

utfordrer samfunnets evne til krisehåndtering.  

Samtidig kan samlokalisering utgjør en sårbarhet som må vurderes med tanke på stasjoners redundans 

og utfordringer hvis lokasjonen blir «slått ut av funksjon».  

 

Utforming 

Målet med å kartlegge utforming har vært å undersøke hvorvidt stasjoner er hensiktsmessig utformet for 

at personell skal kunne gjennomføre tiltenkte oppgaver og samtidig ivareta sikkerhetskrav for personalet.  

Figur 10 viser resultater for stasjoner under temaet utforming. Mørkegrå søyle viser resultatet for hver 

stasjon knyttet opp mot parametere som er gruppert under temaet utforming. Lysegrå søyle viser vektet 

teknisk tilstandsgrad for stasjoner kartlagt opp mot modulen funksjonell egnethet. Forholdet mellom 

mørkegrå og lysegrå søyle vil gi en indikator på om det er faktorer knyttet opp mot lokasjon eller utforming 

som er utslagsgivende for stasjonens tilstandsgrad.  

Som en ser fra figuren har alle stasjoner minst like høye, eller høyere mørkegrå søyle. Dette betyr at i stor 

grad at det er utforming som er utslagsgivende faktor for stasjoners samlede tilstandsgrad vurdert opp 

mot funksjonell egnethet 

 

Figur 10: Mørkegrå søyle viser vektet teknisk tilstandsgrad (VTTG) per stasjon under parametere som omhandler 
«utforming». Lysegrå søyler illustrerer stasjonenes VTTG under modulen funksjonell egnethet. 
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Tabell 10 viser hvilke parametere som er kartlagt under utforming og resultatet for Salten Brann IKS som 

helhet (gjennomsnittlig tilstandsgrad). 

Tabell 10: Oversikt over vurderte parametere under utforming og total tilstandsgrad for stasjoner 

Vurderte parametere Gjennomsnittlig tilstandsgrad (alle stasjoner) 

Ren og skitten sone 1,5 

Ventilasjon (utforming) 2,0 

Garderobe, dusj og toalett 0,7 

Vask av bekledning 1,3 

Vask av utstyr 2,2 

Vask av kjøretøy 1,1 

Trening, undervisning og spiserom 1,1 

Kapasitet og utnyttelsesgrad 0,7 

Tilrettelegging for vedlikehold av kjøretøy og materiell 0,8 

Oppstillingsplass 1,2 

Nøkkelboks/kodelås 0,5 

 

Ved å se på gjennomsnittet til stasjoner er det flere parametere som har fått en dårlig tilstandsgrad (TG 

1,5 eller høyere) under temaet utforming av brannstasjonen. Årsaken til dette er blant annet at stasjonene 

gjennomgående ikke har helhetlig separasjon mellom ren og skitten sone. Videre viser resultatene at det 

er manglende ordning for vask av utstyr og brannbekledning på flere stasjoner. Utdypende resultater er 

presentert og diskutert i kapittel 4.  
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3.1.2 Teknisk tilstand 

I Figur 11 er stasjoners tilstandsgrad fra modulen teknisk tilstand presentert i kart. Størrelsen på sirklene 

indikerer arealet på stasjoner opp mot hverandre. Fargen angir VTTG til hver enkelt stasjon.  

 

Figur 11: Oversiktskart, teknisk tilstand for brannstasjoner 

Det er fire stasjoner som har tilstandsgrad 3 (Engavågen, Halsa, Helligvær og Våg). Dette betyr at 

stasjonene har en utilfredsstillende teknisk tilstand, og har behov for omfattende utbedringer. Det er tre 

stasjoner som har tilstandsgrad 2 (Fauske, Leinesfjord og Meløya), og er dermed stasjoner med et behov 

for enkelte større oppgraderinger.  

 

Figur 12: Resultater VTTG bygninger 
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I Figur 13 illustreres bygningsmassens oppføringstidspunkt per tiår, samt denne bygningsmassens 

samlede vektet tekniske tilstandsgrad (VTTG) og bygningsmassens avrundede tilstandsgrad. VTTG er 

beskrevet i kap. 2.2.1.  

 

Figur 13: Vektet tilstand for bygningsmassen, fordelt på areal (m2) og byggeperiode 

Bodø stasjon utgjør en stor del av arealet for den totale bygningsmassen. Dette er bakgrunnen for at det 

ser ut som over halvparten av arealet er oppført mellom 2010 og 2020. En stor del av deltidsstasjonene 

er oppført på 60, 70 og 80 tallet.  

Erfaringsmessig fra tidligere MulitMap-kartlegginger og teori om verdibevarende vedlikehold ser vi ofte 

en trend til dårligere samlet VTTG ettersom byggene blir eldre, med plutselige forbedringer rundt 30-40 

års perioder hvor totalrehabiliteringer blir gjennomført. Dette fører ofte til en slags «m» form i utviklingen 

av VTTG fordelt på alder. Som følge av at Salten Brann IKS ikke har bygningsmasse eldre enn 1950 ser en 

her kun siste del av «m»-formen, hvor bygningsmasse fra 1950 og 1960 har en god tilstandsgrad.  

Generelt ser vi at det må påregnes store investeringsbeløp når byggene er ca. 25-30 år gamle, ettersom 

flere av de tekniske anleggene (VVS og Elkraft er drivende) når sin forventede tekniske levetid, og igjen 

når byggene er ca. 40-50 år av samme årsak, men da også med bygningsmessige komponenter. For 

bygningsmassen fra 1970- og 1980-tallet, vil det derfor være naturlig å beregne store investeringer i 

kommende periode dersom bygningene skal forbli i porteføljen.  

Dette gjelder stasjonene Helligvær, Våg, Leinesfjord, Engavågen, Halsa, Meløya 
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3.2 Bemanning og kompetanse 

For beskrivelse av metode og prosess knyttet til hvordan bemanning og kompetansemodulen er fastsatt 

og vektet, se avsnitt 2.1. Resultater til alle parametere som er kartlagt under bemanning og kompetanse 

er presentert i vedlegg 3.  

Bemanning og kompetanse er kartlagt gjennom to temaer; status ift. om stasjonen er godt nok bemannet 

for å gjennomføre tiltenkte arbeidsoppgaver (bemanning), og status på om bemanningen har nødvendig 

kompetanse og gjennomført årlige øvelser som det stilles krav til for å gjennomføre tiltenkte 

arbeidsoppgaver (kompetanse).  

Figur 14 illustrerer resultater for bemanning og kompetanse (gjennomsnittlig tilstandsgrad). Målet er å 

tilstrebe tilstandsgrad 1,5 eller lavere.  

 

Figur 14: Gjennomsnittlig tilstandsgrad pr. stasjon under modulen bemanning og kompetanse 

 

3.2.1 Bemanning 

Resultatene fra kartleggingen viser at gjennomsnittlig tilstandsgrad for regionen under bemanning er 1,0, 

noe som tilsvarer god/tilfredsstillende tilstand. Som illustrert i Figur 15 er det stor spredning i resultatene. 

Dette er videre et godt eksempel på at snittverdier ofte gir et begrenset bilde.  

 

 

Figur 15: Gjennomsnittlig tilstandsgrad pr. stasjon for parametere som omhandler bemanning 
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Fra Figur 15 ser en at det er ni stasjoner som utmerker seg med tilstandsgrad 1,5 eller høyere 

- Nygårdsjøen, Innhavet, Våg, Arnøy, Moldjord og Bolga har fått en høy tilstandsgrad som følge av at 

stasjonene har utfordringer knyttet til oppmøte ved hendelser og lite mangfold i arbeidsstyrken.  

- Sulitjelma har fått en høy tilstandsgrad som følge av utilstrekkelig bemanning for røykdykkerinnsats, 

utilfredsstillende oppmøte ved hendelser, samt lite mangfold i arbeidsstyrken. 

- Kjerringøy har fått en høy tilstandsgrad som følge av at stasjonen har utfordringer knyttet til 

oppmøte ved hendelser.  

- Værøy har fått en høy tilstandsgrad som følge av at stasjonen har utfordringer knyttet til 

røykdykkerbemanning.  

Tabell 11 gir en oversikt over hvilke parametere som er vurdert under bemanning, og hva som er 

gjennomsnittlig tilstandsgrad for de ulike parameterne.  

Tabell 11: Oversikt over vurderte parametere under bemanning og gjennomsnittlig tilstandsgrad for stasjoner 

Vurderte parametere Gjennomsnittlig tilstandsgrad (alle stasjoner) 

Oppmøte ved hendelser 1,1 

Bemanning, røykdykking 0,8 

Bemanning, kjemikaliedykking 0,5 

Bemanning, tankbil og/eller høydeberedskap 0,8 

Mangfold arbeidsstyrke 1,5 

 

Mangfold i arbeidsstyrken er parameteren som har fått dårligste gjennomsnittlig tilstandsgrad for alle 

stasjoner. Mangfold i arbeidsstyrken er nødvendig for å utvikle brannvesenet som en moderne 

organisasjon, tilpasset nye behov, krav og brukere. Brann- og redningstjenesten er i omstilling, med flere 

og mer komplekse oppgaver enn tidligere. Økt mangfold er derfor forventet å kunne bidra til at 

brannvesenet gjør en enda bedre jobb (Holm, 2019). Mangfold gir større legitimitet og aksept, som videre 

gir flere ressurser å spille på når det gjelder dialog med befolkningen. Med mangfold som utgangspunkt, 

vil rekrutteringsgrunnlaget kunne øke, og ikke minst vil det skape et mer spennende og allsidig 

arbeidsmiljø.  

Generelt er andelen kvinner og personer med innvandrerbakgrunn lav i norske brannvesen, og det jobbes 

derfor mer aktivt gjennom en DSB-ledet arbeidsgruppe for å se på og vurdere utfordringene knyttet til 

dette.  
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3.2.2 Kompetanse 

Resultatene fra parameterne vurdert under kompetanse viser at gjennomsnittlig tilstandsgrad er 1,8, noe 

som tilsvarer en utilfredsstillende tilstand.  

 

Figur 16: Gjennomsnittlig tilstandsgrad pr. stasjon for parametere som omhandler kompetanse 

Som en ser fra figuren over utmerker Helligvær, Meløya, Nygårdsjøen, Leinesfjord og Våg seg med høyeste 

gjennomsnittstilstandsgrader. Gjennomgående for disse stasjonene er det følgende parametere som har 

vært utslagsgivende:  

- HMS 

- Kompetanse (generell) 

- Øvelser (generell).   

Tabell 12 gir en oversikt over hvilke parametere som er vurdert under kompetanse, og hva som er 

gjennomsnittlig tilstandsgrad for de ulike parameterne. 

Tabell 12 Oversikt over vurderte parametere under bemanning og gjennomsnittlig tilstandsgrad for stasjoner 

Vurderte parametere Gjennomsnittlig tilstandsgrad (alle stasjoner) 

Kompetanse (generell) 1,8 

Øvelser (generell) 1,5 

Øvelser og kompetanse (røykdykking) 0,9 

Øvelser og kompetanse (kjemikaliedykking) 0,5 

Tunnelbrann 2,6 

Skogbrann 2,5 

Trafikkulykker 1,6 

Helseoppdrag og førstehjelp 1,4 

Helseoppdrag: «mens du venter på ambulansen»  

(kun for stasjoner som deltar i prosjektet) 

0,1 

Særskilt beredskap 0,5 

HMS (organisasjonsstruktur) 2,2 

HMS (etterlevelse) 2,1 
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Parameteren som har fått høyeste gjennomsnittlige tilstandsgrad er tunnelbrann (TG 2,6). Tunnelbrann 

er presentert nærmere i kapittel 4. Det er kun to stasjoner som har kartlagt tilstandsgrad under 

parameteren skogbrann, og den høye tilstandsgraden er derfor vurdert å ikke gi et godt nok bilde av 

regionens kompetanse knyttet til håndtering av skog-, gress- og lyngbrann. Dette må tas hensyn til ved en 

evt. oppdatering av beskrivelsene i MultiMap.  

Generelt viser resultatene fra kompetanse at samtlige stasjoner har en høy tilstandsgrad på HMS-forhold. 

Dette er noe av bakgrunnen for at de fleste stasjoner ligger over TG 1 når en ser på den gjennomsnittlige 

tilstandsgraden pr. stasjon. Salten Brann IKS er i en kvalitetsstyringsprosess, hvor prosedyrer og systemer 

oppdateres.  Det forventes derfor en endring i disse resultatene ved neste kartlegging.  

Gjennomsnittlig tilstandsgrad for stasjoner viser TG 1,5 for øvelser og TG 1,8 for kompetanse, som er noe 

høyt.  Det er store variasjoner i resultatene. Tilstand knyttet til kompetanse angir hvor stor andel av 

personell på stasjonen som tilfredsstiller gitte kompetansekrav iht. stillingsbeskrivelse (brannkonstabler, 

feiersvenn, forebyggende, utrykningsleder mm.). En høy tilstandsgrad (TG3) vil tilsi at under halvparten 

av personell tilfredsstiller gitte kompetansekrav. Tilstand knyttet til øvelser angir hvor stor andel av 

personell på stasjonen som har gjennomført øvelser (praktiske og teoretiske) det siste året opp mot gitte 

krav og stillingsbeskrivelse. En høy tilstandsgrad (TG3) vil tilsi at under halvparten av personell har 

gjennomført øvelser.  I Figur 17 gis en oppstilling av tilstandsgrad for alle stasjoner knyttet opp mot øvelser 

og kompetanse generelt.  

 

Figur 17: Tilstand på kompetanse og øvelser 

Utdypende resultater knyttet opp mot kompetanse er presentert i kapittel 4.  
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3.3 Biler og materiell 

For beskrivelse av metode og prosess knyttet til hvordan biler- og materiellmodulen er fastsatt og vektet, 

se avsnitt 2.1. Resultater til alle parametere som er kartlagt under biler og materiell er presentert i vedlegg 

3. 

Videre følger en oppsummering av den overordnede tilstanden for biler og materiell knyttet opp mot ulike 

stasjonsbygninger, vurdert opp mot biler og materiell sin egnethet og tilstand. Figur 18 gir et bilde av 

stasjonenes tekniske tilstand (x-akse) opp mot stasjonenes funksjonelle egnethet (y-akse). Stasjoner som 

ligger plassert øverst i høyre hjørne har biler og materiell som verken er egnet eller har tilfredsstillende 

tilstand for at stasjonen skal kunne gjennomføre tiltenkte arbeidsoppgaver. Halsa, Knaplund, Moldjord, 

Våg, Bolga, Rognan, Kjerringøy og Nygårdsjøen ligger plassert i dette hjørnet.  

 

Figur 18: Oversikt biler og materiell (egnethet og tilstand). 

Stasjoner som ligger plassert nederst i venstre hjørne har biler og materiell som både er egnet og har 

tilfredsstillende tilstand for at stasjonen skal kunne gjennomføre tiltenkte arbeidsoppgaver. Dette gjelder 

stasjonene Glomfjord, Bodø, Ørnes, Oppeid, Arnøy, Straumen, Værøy, Leinesfjord, Innhavet og Misvær.  

I Figur 19 presenteres gjennomsnittlig tilstandsgrad for hver enkelt stasjon under modulen biler og 

materiell. I underkapitlene som følger vil enkelte resultater fra kartleggingen presenteres.  
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Figur 19: Resultater biler og materiell (vektet teknisk tilstandsgrad) 

Som en ser fra figuren over utmerker Bolga, Helligvær, Kjerringøy, Nygårdsjøen, Rognan og Våg seg med 

høyeste tilstandsgrader. Tabell 13 gir en oversikt over hvilke parametere som er vurdert under biler og 

materiell, og hva som er gjennomsnittlig tilstandsgrad for de ulike parameterne. Det er store variasjoner 

i resultatene, og en snittverdi gir ikke nødvendigvis riktig bilde for alle parameterne. Det vises til vedlegg 

3 for visning av resultater for hver parameter.  

Tabell 13: Kartlagte parametere under biler og materiell 

 Vurderte parametere Gjennomsnittlig 

tilstandsgrad for alle 

stasjoner 

K
jø

re
tø

y 

(e
gn

et
h

et
) 

Mannskapsbil/utrykningskjøretøy 1,4 

Fremskutt enhet 2,3 

Tankbil 1,9 

Høydeberedskap 1,5 

Annet kjøretøy 1,8 

M
at

er
ie

ll 
(e

gn
et

h
et

) 

Personlig verneutstyr 0,9 

Slokkeutstyr 1,2 

Utstyr røyk og/eller kjemikaliedykkere 0,6 

Helseoppdrag og førstehjelp 1,0 

Helseoppdrag (mens du venter på ambulanse) 0,5 

Skogbrann 1,3 

Trafikkulykker 0,9 

Spesialutstyr 1,8 

Teknologi 2,6 

K
jø

re
tø

y 
o

g 
m

at
er

ie
ll 

(t
ils

ta
n

d
) 

Bilpark 1,4 

Fremskutt enhet 1,1 

Tankbil og/eller høydeberedskap 1,0 

Annet kjøretøy 1,4 

Personlig verneutstyr 1,2 

Røyk- og/eller kjemikalieutstyr 1,1 

Slokkemateriell 1,0 

Annet utstyr 1,4 

P
ro

se
-

d
yr

er
 Prosedyrer (personlig vernutstyr) 2,1 

Prosedyrer (utsjekk) 1,8 
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Kjøretøy på stasjoner har blitt kartlagt opp mot utrustning/egnethet og tilstanden på kjøretøyet. Under 

følger en oversikt over stasjoner hvor det er behov for nye kjøretøy for å tilfredsstille krav, eller en 

større oppgradering av eksisterende bilpark. 

Mannskapsbil-/utrykningskjøretøy 

Mannskapsbiler og utrykningskjøretøy er kartlagt både med tanke på utrustning opp mot Salten Brann IKS 

sine minimumskrav og/eller etter hva som er ansett behov på stasjonen og tilstand på kjøretøyet. 

Stasjoner som har kjøretøy hvor det er et behov for oppgraderinger (både av kjøretøy og utrustning) er 

presentert i tabellen under.  

Tabell 14: Mannskapsbil/utrykningskjøretøy 

 Mannskapsbil ikke godt nok 

utformet og utrustet 

Mannskapsbil/bilpark på stasjonen med 

store/alvorlige avvik (tilstand) 

Engavågen X X 

Kjerringøy X X 

Inndyr X  

Misvær X X 

Knaplund X X 

Rognan X X 

Sulitjelma X X 

Moldjord  X 

 

Kommentarer:  

- Bodø: Tankvogn er 15 år gammel, Mannskapsbil 2 er 9 år 

- Værøy: Problemer med CAFS 

 

Fremskutt enhet  

Som følge av at Salten Brann er et interkommunalt selskap gir det større mulighetsrom for å tenke 

helhetlig og uavhengig av kommunegrenser. Stadig flere brannvesen i Norge (og Norden generelt) har satt 

et nytt fokus på organisering av driften til brannvesenet hvor en vurderer fremskutt enhet. Fremskutt 

enhet er en mindre enhet som raskt skal kunne ta seg til et skadested for å gjøre en skadebegrensende 

innsats og tilrettelegge for videre innsats av påfølgende styrker. Under kartleggingen av kjøretøy er 

fremskutt enhet 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 

tidligfase i et bredt utvalg ulykkeshendelser. 

Flere aspekter vil være aktuelle for stasjoner som kan vurdere fremskutt enhet, eksempelvis erfaringer 

med dårlig oppmøte på stasjoner (eksempelvis som følge av pendlersteder) og områder hvor det er en 

stor utfordring å opprettholde beredskap i tråd med normale retningslinjer. 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. Tabell 15 viser stasjoner som ligger i områder hvor det gjennom 

kartleggingen har blitt vurdert at en fremskutt enhet kan være aktuelt for å imøtekomme risiko- og 

sårbarhetsbilde for stasjonen og det tiltenkte innsatsområdet. Første kolonne i tabellen angir stasjoner 

som i dag har fremskutt enhet hvor det er behov for oppgraderinger av kjøretøyet, andre kolonne angir 

stasjoner hvor det kan være aktuelt å vurdere fremskutt enhet.  
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Tabell 15: Resultater fra kartleggingen over stasjoner med behov for oppgradering av kjøretøy og/eller anskaffelse 
av en fremskutt enhet 

 Oppgraderingsbehov av 

eksisterende kjøretøy tiltenkt 

fremskutt enhetsfunksjon 

Behov for fremskutt enhet med 

hensyn til dagens risiko- og 

sårbarhetsbilde 

Halsa  X 

Inndyr  X 

Rognan  X 

Straumen  X 

Innhavet X  

Bodø X  

 

Kommentarer:  

- Bodø: Har utfordringer med totalvekt. Får ikke med det som er planlagt. 

- Straumen: Det kommer en fremskutt enhet med totalvekt under 3500 kg løpet av 2019 

 

Høydeberedskap 

Både dimensjoneringsforskriften (§5-5) og TEK17 (VTEK §11-13 2) legger føringer for høydeberedskap. I 

kommuner/regioner hvor snorkel-/stigebil er forutsett å fungere som rømningsvei stilles det krav til at 

stasjoner er satt opp med dette. Dette omfatter både bil/kjøretøyet og kompetanse/bemanning 

(oppmøte) for å benytte kjøretøyet.  

Resultatene fra kartleggingen viser at det er ingen snorkel-/stigebiler i Saltenregionen med behov for 

oppgraderinger. Glomfjord har registrert TG 3, som betyr at stasjonen ser et behov for høydeberedskap 

for å ivareta forskriftskrav for innsatsområdet.  

 

Tankbil 

Det har blitt kartlagt hvilke stasjoner som har tankbil, hvordan tankbilene er utformet og tilstanden til 

tankbilene. Både dimensjoneringsforskriften (§5-5) og forebyggendeforskriften (§5-4 og §21) legger 

føringer for slokkevannforsyning i en region. Hvis en kommune/innsatsområde ikke har tilstrekkelig med 

slokkevannforsyning, kan en kompensere med tankbil for å sikre tilstrekkelig slokkevann. Tabellen under 

viser stasjoner som har behov for tankbil for å tilfredsstille krav og/eller behov for oppgradering av 

eksisterende tankbil. Det er kun stasjoner hvor det er avdekket et behov for oppgradering eller behov for 

anskaffelse av tankbil som blir listet opp i tabellen.  

Tabell 16: Stasjoner hvor det er avdekket et behov for oppgradering eller behov for anskaffelse av tankbil 

 Oppgraderingsbehov Behov for tankbil for å tilfredsstille krav i 

innsatsområde 

Inndyr  X 

Rognan X X 

Værøy  X 

Misvær X  
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Annet kjøretøy  

Det finnes flere typer «annet kjøretøy» aktuelt for brannstasjoner for å kunne gjennomføre 

forebyggendeoppgaver og beredskapsarbeid. Eksempelvis ATV, snøscooter, båt, overbefalsvaktbil, 

feier/forebyggende bil, redningsdykkerbil og/eller bil til restverdiredning (RVR). I denne kartleggingen har 

stasjoners behov for oppgradering av «annet kjøretøy» og/eller anskaffelse av nytt kjøretøy blitt vurdert 

samlet. Med andre ord vil det ikke komme frem i resultatene hvilket kjøretøy det gjelder. I tabellen under 

presenteres stasjoner som er sårbare og dårlig utrustet med kjøretøy sett opp mot funksjonen og risiko- 

og sårbarhetsbilde til innsatsområdet og/eller har annet kjøretøy som er gammel og behov for 

oppgradering.  

Tabell 17: Stasjoner hvor det er avdekket et behov for oppgradering eller behov for anskaffelse av "annet kjøretøy" 

 Stasjon mangler kjøretøy opp 

mot tiltenkt funksjon 

«Annet kjøretøy» på stasjonen har et 

oppgraderingsbehov 

Halsa X X 

Helligvær X  

Inndyr X  

Leinesfjord X X 

Moldjord X  

 

Kommentarer:  

- Bodø: Trenger flere kjøretøyer for å dekke deltid og ved øvelser 

- Leinesfjord: Toyota Hiace som er veteranbil 

- Meløya: Slokkevogn (Brann) 
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4 Utdyping av resultater 

I dette kapittelet vil enkelte av resultatene utdypes. Det er valgt å utdype resultater fra tre temaer i 

kapittelet: 1) røykdykking, 2) kompetanse og utrustning for å håndtere spesifikke hendelser og 3) sikkerhet 

til mannskaper med tanke på eksponering for brannrøyk. For fullstendig oversikt over resultater vises det 

til vedlegg 3.  

Det vises til rapport utgitt for arbeidsprosess 1 (10211957-RIS-RAP-001) for å koble status for dagens 

brannstasjoner som er presentert i denne rapporten opp mot potensielle mulighetsrom. Denne rapporten 

har ikke som formål å angi konkrete anbefalinger til oppgraderinger av stasjonsbygninger, utrustning, 

organisering og dimensjonering av brannvesenet. Hensikten med rapporten er å gi et bilde av status for 

Salten Brann IKS pr. 2019. Dette kan brukes som underlag for strategiske og taktiske valg i 

beslutningsprosesser fremover.  

4.1 Stasjoners røykdykkerinnsats 

Stasjoners røykdykkerinnsats kan sees opp mot flere parametere. I dette kapittelet presenteres resultater 

som går på bemanning, kompetanse, øvelser og tilgjengelig personlig verneutstyr for å drive røykdykking.  

Figur 20 angir stasjoners plassering og røykdykkernivå på stasjonen. I Tabell 18 er det gitt en oversikt over 

stasjoner sett sammen med vaktordning på stasjonen og hvordan stasjonen er dimensjonert for 

røykdykkerinnsats.  

  

Figur 20: Plassering og stasjoners røykdykkernivå. 

I brigade sør er det 39 registrerte røykdykkere på 10 stasjoner. Brigade nord har 7 registrerte røykdykkere 

fordelt på 4 (6) stasjoner. Storjord og Drag vil inngå i brigade nord fra 2020 og er ikke inkludert i denne 

registreringen. Brigade øst har totalt 25 registrerte røykdykkere fordelt på 4 stasjoner. Brigade vest har 



Kartlegging av Salten Brann IKS multiconsult.no 

 4 Utdyping av resultater 

 

 

10211957-RIS-RAP-002 17. januar 2020 / 02  Side 37 av 84 

31 registrerte røykdykkere fordelt på 6 stasjoner. Tilstanden til stasjoners røykdykkerinnsats er kartlagt 

under fire ulike kategorier: 

- Bemanning, kartlagt med hensikt å se at det finnes tilstrekkelig personell iht. brannstasjonens 

dimensjonering for røykdykkerinnsats og innsatsnivå og at det finnes tilstrekkelig personell på 

stasjonen med kompetanse til å sikre og lede røykdykking. 

- Kompetanse og øvelser (røykdykkere), kartlagt gjennom andel av tiltenkt mannskap som har 

gjennomført røykdykkerøvelser og har nødvendig kompetanse 

- Personlig verneutstyr (røykdykking), kartlagt gjennom andel av tiltenkt mannskap som har nødvendig 

verneutstyr for å drive røykdykking (fullstendig åndedrettsvern, bekledning og utrustning som 

muliggjør sikker og effektiv innsats. Ved forgiftningsfare skal åndedrettsvern med overtrykk benyttes) 

- Tilstand på personlig verneutstyr (røykdykking), kartlagt gjennom alder og tilstand på utstyr  

Tabell 18: Oversikt stasjoner, vaktordning, røykdykkertall og nivå opp mot total tilstandsgrad for bemanning og 
kompetanse. 

Stasjon Vaktordning  Registrerte 
røykdykkere 
pr. 2019 

Røyk-
dykker-
nivå 

Tilstandsgrader 

B
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Arnøy Deltid uten vaktordning 0 Nivå 0         

Bodø Kasernert vakt 28 Nivå 2 0 0 0 1 

Bolga Deltid uten vaktordning 0 Nivå 0         

Engavågen Deltid med vaktordning 5 Nivå 1 0 1 0 1 

Fauske Dreiende vakt 15 Nivå 1 2 1 1 2 

Glomfjord  Dreiende vakt 25 Nivå 1 0 0 0 0 

Halsa Deltid med vaktordning 3 Nivå 1 0 2 0 1 

Helligvær Deltid uten vaktordning 0 Nivå 0         

Inndyr Deltid med vaktordning 0 Nivå 0         

Innhavet Deltid med vaktordning 0 Nivå 0       1 

Kjerringøy Deltid uten vaktordning 0 Nivå 0         

Knaplund Deltid uten vaktordning 0 Nivå 0         

Leinesfjord Deltid med vaktordning 0 Nivå 0         

Meløya Deltid uten vaktordning 0 Nivå 0         

Misvær Deltid uten vaktordning 0 Nivå 0         

Moldjord Deltid med vaktordning 0 Nivå 0         

Nygårdsjøen Deltid uten vaktordning 0 Nivå 0         

Oppeid Deltid med vaktordning 0 Nivå 0       1 

Rognan Deltid med vaktordning 8 Nivå 1 0 3 1 2 

Straumen Deltid med vaktordning 7 Nivå 1 0 1 0 1 

Sulitjelma Deltid med vaktordning 2 Nivå 0 3 0 1 1 

Værøy Deltid med vaktordning 3 Nivå 0 3   3 2 

Våg Deltid uten vaktordning 0 Nivå 0         

Ørnes Deltid med vaktordning 6 Nivå 1 0 0 0 1 
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Tilstandsgradene må forstås i samsvar med røykdykkernivå. Det vil med andre ord si at alle stasjoner skal 

tilstrebe tilstandsgrad 1 eller 0. Generelt er det varierende tilstandsgrad for stasjonene som har 

røykdykkerinnsats nivå 1.  

Fauske, Sulitjelma og Værøy har i resultatene kommet frem at ikke er godt nok bemannet (TG 2 og 3) for 

å kunne gjennomføre røykdykking. Før røykdykking skal iverksettes, skal utrykningsleder eller 

røykdykkerleder og et nødvendig antall kvalifiserte røykdykkere og tilstrekkelig utrustning være 

ankommet skadestedet, og personellets sikkerhet ved gjennomføring av innsatsen skal være vurdert. Det 

bør bemerkes at Værøy og Sulitjelma egentlig er tiltenkt innsatsnivå 0 (innsats uten røykdykking, men 

arbeid i røykfylt atmosfære hvor personlig verneutrustning inkludert åndedrettsvern er beskyttelse mot 

å bli eksponert for brannrøyk).    

Resultatene kan brukes videre som underlag for vurdering av nødvendig innsatsnivå og tilhørende 

ressurser knyttet opp til de ulike stasjonene. Det kan ofte være tilstrekkelig om en kommune/stasjon har 

innsatsnivå 0. Nivå 0 medfører mindre strenge krav til trening, er billigere og det er lettere å rekruttere til 

denne tjenesten. Resultatene kan eksempelvis sees opp mot kartlagt BRIS-data for områder. Enkelte 

områder er det få skarpe hendelser, og for å opprettholde et forsvarlig nivå på kompetansen, vil det være 

nødvendig med mye trening i realistiske situasjoner for å kompensere for den manglende treningen 

gjennom faktiske innsatser.   

 

4.2 Dimensjonering av innsats for spesifikke hendelser 

Det har blitt kartlagt tilstand på kompetanse og tilgjengelig utstyr for å håndtere enkelte 

hendelsesspesifikke oppdrag. Delkapittelet vil presentere resultater knyttet til oppdrag som omhandler 

trafikkulykker, skogbrann, tunnelbrann og helseoppdrag/førstehjelp. For fullstendig oversikt over 

parametere vises det til vedlegg 3. 

 

4.2.1 Trafikkulykker 

For trafikkulykker spesifikt er det kartlagt kompetanse og tilgjengelig utstyr for å håndtere trafikkulykker. 

Tabell 19 viser stasjoners tilstandsnivå for håndtering av trafikkulykker. Parameteren som omfatter 

kompetanse viser andel mannskap som har gjennomgått øvelser/opplæring for å håndtere trafikkulykker. 

En høy tilstandsgrad (tilstandsgrad 3) vil bety at under halvparten av mannskapet på stasjonen har 

gjennomgått øvelser/opplæring knyttet til håndtering av trafikkulykker. Parameteren materiell omfatter 

hvor godt stasjonen/utrykningskjøretøy er utrustet med utstyr til å håndtere trafikkulykker opp mot 

innsatsområdets risiko- og sårbarhetsbilde. En høy tilstandsgrad vil bety at stasjonen ikke har utstyr for å 

håndtere trafikkulykker, eksempelvis ikke har frigjøringsutstyr.  

Tabell 19: Oversikt tilstandsgrad kompetanse og materiell for håndtering av trafikkulykker 
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Kompetanse 3 0 1 1 0 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 0 1 2 2 

Materiell 
 

0 1 1 0 1 1 1 3 1 0 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
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Figur 21 viser stasjoners tilstandsgrad opp mot trafikkulykker registrert i Statens vegvesens (SVV) vegkart2. 

Kartet viser alle hendelser, hvor det i illustrasjonen under ikke skilles på type hendelse og alvorlighetsgrad. 

Kartet viser hendelseshistorikk og gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde av hva som kan være forventet 

fremtidig risikobilde med tanke på trafikkulykker for regionen.  

 

 

Figur 21: Oversikt over trafikkulykker og brannstasjoners tilstandsgrad for håndtering av trafikkulykker (hentet fra 
SVV sitt vegkart 11.11.2019 (viser data registrert for perioden 1977-24.10.2019) 

 
 
 
 
 

                                                                 
2 https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/  

https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
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4.2.2 Skogbrann 

Antall skog-, gress og lyngbranner Salten Brann IKS har måtte håndtere har også økt de siste årene. Som 

følge av forventede klimaendringer og regionens landskap er det i ROS-analysen for Salten Brann IKS 

beskrevet om forventet økt sannsynlighet for skog-, lyng- og gressbranner fremover3. Til tross for økt 

nedbørshyppighet og –intensitet vil høyere temperatur og vannfordampning føre til flere slike branner 

om sommeren. Varmere vintre kan også øke sannsynligheten for skogbranner på vinteren. I perioden 

2013-2018 var det registrert 81 skog- og utmarksbranner i Salten. Gress- og lyngbrann er aktuelt for flere 

områder i regionen, bl.a som følge av hendelser knyttet til jernbanen (gnist fra tog).  

Det har blitt kartlagt tilstand for kompetanse og materiell knyttet opp mot håndtering av skog-, gress- og 

lyngbrann. Tilstandsgradene er rangert etter andel av tiltenkt mannskap som har kompetanse for å lede 

og håndtere en skogbrann og gjennomført årlig øvelser. En høy tilstandsgrad (tilstandsgrad 3) vil bety at 

under halvparten av mannskapet som inngår i reservestyrken på stasjonen har gjennomgått 

øvelser/opplæring knyttet til håndtering av skogbrann. Det er kun to stasjoner som har angitt 

tilstandsgrad for parameteren. Det er en usikkerhet ved beskrivelsen og forståelse av parameteren og 

hvorvidt lyng- og gressbrann er dekket under denne parameteren. Parameteren må sees opp mot 

samvirke med flere aktører. At et brannvesen søker samarbeid med andre aktører er formålstjenlig da 

dette reduserer brannvesenets behov for spesialisert utstyr og mannskap ved større hendelser. 

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 situasjon.  

 

Figur 22: Resultater "skogbrannkompetanse" 

Det er videre kartlagt hvor godt stasjonen/utrykningskjøretøy er utrustet med utstyr til å håndtere skog- 

og lyngbranner opp mot minimumskrav. En høy tilstandsgrad (TG 2 og 3) vil bety at stasjonen er 

mangelfullt utstyrt for å håndtere skog- og lyngbranner. Parameteren tar ikke for seg generelt 

slokkemateriell, kun spesifikk materiell (skogbrannpisk, spisspade, krafse, bærbar vannkanne osv.). For 

håndtering av skog-, gress- og lyngbrann bør en også se opp mot tilgjengelig slokkemateriell (generelt på 

stasjonen).  
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Figur 23: Oversikt brann i utmark og skogbranner registrert for perioden 2016-2019 (ref. BRIS-data) sett opp mot 
stasjoners kapasitet for håndtering av hendelser knyttet opp mot brann i gress og utmark. Venstre halvsirkel angir 
tilstandsgrad knyttet opp mot utrustning, høyre halvsirkel angir tilstandsgrad knyttet opp mot kompetanse. Lyseblå 
sirkel er stasjoner som ikke har registrert tilstandsgrad for materiell og/eller kompetanse mht. skogbrann.  

4.2.3 Tunnelbrann 

Totalt er det 51 vegtunneler i Salten, med en samlet lengde på 75,2 km. E6 er den mest trafikkerte 

vegstrekningen. Den strekker seg 245 km fra Saltdal i Sør til Hamarøy i Nord. Omtrent 43 km av denne 

vegstrekningen består av tunneler. Flere bosetninger har ikke omkjøringsmuligheter, noe som medfører 

at stenging av enkelte vegstrekninger, tunneler eller bruer kan isolere beboere. Deler av befolkningen i 

Leinesfjord (Steigen), Beiarn og Sulitjelma vil være spesielt sårbare ved stenging av tunneler på grunn av 

begrensede omkjøringsmuligheter3.  

Det har blitt kartlagt kompetansen til mannskap for håndtering av tunnelbrann basert på om mannskapet 

har gjennomført tunnelbrannkurset og/eller har erfaring/kompetanse for å håndtere en tunnelbrann. 

Tilstandsgradene er rangert etter andel av mannskap som har kompetanse. En høy tilstandsgrad 

(tilstandsgrad 3) vil bety at under halvparten av mannskapet har kompetanse til å håndtere slike 

                                                                 
3 Vurdert og identifisert som del av ROS-analyse, Salten Brann 2019 
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hendelser. Per dags dato er det ikke satt krav til at mannskap skal ha gjennomført tunnelbrannkurset. 

Dette forventes å bli obligatorisk fra og med år 2020. 

 

Figur 24: Resultater "tunnelbrannkompetanse" 

 

Figur 25: Oversikt over tunneler i regionen sett opp mot tilstand på tunnelkompetanse for stasjoner 
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4.2.4 Helseoppdrag og førstehjelp 

Det er en nasjonal trend at brann- og redningsvesenet løser nye typer oppdrag, blant annet helseoppdrag. 

Dette omfatter både rene løfte- og bæreoppdrag og akuttmedisinsk hjelp. I samsvar med nasjonale 

utviklingstrekk utgjorde helseoppdrag sammen med trafikkulykker hovedvekten av Salten Brann IKS sine 

utrykninger i 2018. Brannstudien (DSB, 2013) slo fast at brann- og redningspersonell bør ha 

grunnkompetanse innen førstehjelp på et noe høyrere nivå enn publikums generelle kompetanse. 

Stiftelsen norsk luftambulanse har stått bak pilotprosjektet «mens du venter på ambulansen» som har 

som intensjon å gi opplæring i grunnleggende og avansert førstehjelp. Teamene består hovedsakelig av 

brannmannskaper som tar vare på pasienten frem til medisinsk hjelp når frem. Stasjonene Bolga, 

Engavågen, Glomfjord, Halsa, Meløya, Ørnes og Værøy er en del av «mens du venter på ambulansen»-

prosjektet.  

Det har blitt kartlagt andel mannskaper på stasjonen med nødvendig kompetanse for å håndtere 

helseoppdrag (generelt) og tilgjengelig utstyr til å håndtere helseoppdrag opp mot 

bestillinger/forventninger.  For stasjoner som er del av prosjektet «mens du venter på ambulansen» har 

det blitt kartlagt hvor stor andel av personell som har tilfredsstillende kompetanse (gjennomført kurs i 

regi av norsk luftambulanse og oppfølgende øvelser), tilgjengelig utstyr iht. minimumsliste og kjennskap 

til bruk av utstyr.  

 

Figur 26: BRIS data- helseoppdrag og førstehjelp 2016-2019 sett opp mot stasjoners kapasitet for håndtering av 
hendelser knyttet opp mot helseoppdrag og førstehjelp. Venstre halvsirkel angir tilstandsgrad opp mot utrustning, 
høyre halvsirkel angir tilstandsgrad opp mot kompetanse 
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At brannvesenet håndterer helseoppdrag betyr endring og økning av oppgaveportefølje. For de fleste 

stasjoner i Salten som er deltidsstasjoner kan dette bety økt fravær fra sin jobb hos hovedarbeidsgiver, 

noe som må inkluderes med tanke på bemanningssituasjon og økonomiske bevilgninger til brann- og 

redningsvesenet. Figur 26 illustrerer stasjoners tilstand for å håndtere helseoppdrag og en fremstilling av 

registrerte helseoppdrag i BRIS.  

 

4.3 Forhindre eksponering av brannrøyk 

Brannfolk og feiere utsettes for giftige og kreftfremkallende kjemikalier som finnes i brannrøyk og sot, og 

er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer og luftveislidelser enn befolkningen 

forøvrig. I perioden 2016–2017 har derfor Arbeidstilsynet gjennomført tilsynsaktivitet innenfor 

forebygging av eksponering for brannrøyk (bestående av støv og gass) blant brannfolk og feiere 

(Arbeidstilsynet, 2018). Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos kommunale brann- og feiervesen, og hos 

interkommunale selskaper som utfører brannredning og forebyggende tjenester som for eksempel 

feieroppgaver. 

Hensikten med tilsynene var å redusere den helsefarlige eksponeringen arbeidstakerne utsettes for til et 

minimum. Tilsynene bidrar til at virksomhetene arbeider systematisk med forebygging. For å ivareta 

brannfolks helse og sikkerhet er det mange parametere som vil ha betydning, og som må sees i helhet. 

Arbeidstilsynets tilsynsaktivitet har tatt utgangspunkt i å kontrollere etterlevelse av relevante krav i 

arbeidsmiljølovgivningen. 

 

Figur 27: Eksempel på forhold av betydning for å ivareta mannskaps sikkerhet med tanke på eksponering av 
brannrøyk/kjemikalier og krav gitt i arbeidsmiljøloven 

I Tabell 20 presenteres kartlagt tilstandsgrad opp mot relevante parametere. Det er flere parametere som 
har grensesnitt mot, og kunne vært aktuelle å inkludere i sammenstillingen. Hovedparametere som er 
knyttet opp mot arbeidstilsynets rapport er valgt ut i sammenstillingen. Stasjoner med tilstandsgrad 1,5 
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eller høyere bør gjennomføre tiltak for å ivareta sikkerheten til mannskapet på stasjonen. En beskrivelse 
av hva som er kartlagt under hver enkelt parameter er beskrevet i hjelpematrisene, og i vedlegg 3.  

Tabell 20: Sammenstilling av stasjoners tilstand med tanke på å forhindre eksponering av brannrøyk. Kolonne 
lengst til høyre viser gjennomsnittlig tilstandsgrad 
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Bodø 
280

0 
2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0,5 

Glomfjord  430 0 0 2 3 3 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 

Innhavet 164 2 2 1 2 0 0 0 3 2 1 1 0 1 0 2 1,1 

Oppeid 265 2 2 1 2   0 2 3 2 1 1 1 1 0 1 1,4 

Inndyr 200 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1   2 1 2 1,6 

Kjerringøy 120 1 1 3 2   1 0 2 3 2 2   1 1 2 1,6 

Misvær 180 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 0 2 0 0 2 1,6 

Ørnes 200 1 2 3 3 3 1 1 2 2 2 0 2 2 0 1 1,7 

Rognan 400 2 2 3 3 0 0 1 3 3 2 1   2 2 3 1,9 

Fauske 350 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 

Halsa 122 2 1 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 1 0 2 2,1 

Straumen 80 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 0 3 2,1 

Sulitjelma 140 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2   1 1 3 2,1 

Værøy 100 3 1 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 0 2 2,1 

Engavågen 126 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2   2 0 3 2,2 

Arnøy 48 2 2 3 3   3   3 3 3 1   1 1 2 2,3 

Leinesfjord 80 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2,5 

Moldjord 82 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2   2 2 3 2,5 

Nygårdsjøen 40 3 3 3 3   3   3 3   3   1 2 3 2,5 

Knaplund 50 3 3 3 2 3 3   3 3 3 3   2 1 2 2,6 

Bolga 100 2 3 3 3   3   3 3 3 3   2 2 2 2,7 

Meløya 34 3 3 3 3   3   3 3 3 3   1 2 2 2,7 

Våg 41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2,8 

Helligvær 124 2 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3 1   3 3 
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5 Konklusjon og oppsummering 

Denne rapporten dokumenterer arbeidsprosess 2: ståsted og status Salten Brann IKS. Formålet med 

arbeidsprosess 2 har vært å gi et bilde av nåsituasjonen til Salten Brann IKS på et overordnet nivå som 

underlag for strategiske og taktiske valg og prioriteringer.  

Det er betydningsfullt å få kartlagt alle stasjoner mot de samme kriteriene. Kartleggingen tillater Salten 

Brann IKS å planlegge regionens brannredningsressurser opp mot ansvars- og arbeidsoppgaver til brann- 

og redningstjenesten innenfor både forebyggende- og beredskapsaktiviteter. Videre er det viktig at 

kommunen som arbeidsgiver ved rådmann, vet hvilke utfordringer som finnes og stiller krav til nødvendig 

dimensjonering og ivaretakelse av krav i arbeidsmiljøloven.  

Som del av arbeidsprosessen har det blitt utarbeidet en modell for å kartlegge Salten Brann IKS sine 

bygninger, bemanning & kompetanse og biler & materiell. Modellen er utarbeidet ved bruk av verktøyet 

MultiMap hvor moduler og tilstandsgrader er tilpasset brannstasjoner. Utviklingen av modulene og 

tilstandsgradene er et resultat av tverrfaglige arbeidsmøter og bruk av relevante rapporter og lovverk.  

MultiMap ble benyttet med bakgrunn i at de som kjenner innsatsområdet, personell, materiell, bygning 

og biler på stasjonen best får kartlagt den faktiske tilstanden til stasjonen. Slik eierskap til kartleggingen 

øker også bevisstheten og kunnskapen om stasjonsforholdene lokalt. Bruken av MultiMap vil videre gjøre 

det mulig å foreta gjentatte periodiske kartlegginger som måler endringer for Salten Brann IKS over tid. 

Nåsituasjonen til Salten Brann IKS har blitt presentert på et overordnet nivå i kapittel 3 og 4, med 

detaljerte resultater per parameter i vedlegg 3. Kartleggingen har ikke som formål å foreslå tiltak for 

videre arbeid, men være et underlagsdokument for strategiske valg og prioriteringer i det videre arbeidet 

til Salten Brann IKS. Under følger en oppsummering av resultater for hver kartlagt modul.  

Bygninger: 

For bygninger har det blitt kartlagt tilstand gjennom to moduler, hhv. funksjonell egnethet og teknisk 

tilstand. Tabell 21 gir en oversikt over stasjonenes gjennomsnittlige tilstandsgrad for modulen funksjonell 

egnethet. Tilstandsgraden forteller på et overordnet nivå, hvor godt bygningen er egnet som brannstasjon 

og eventuelt hvor stort behov stasjonen har for utbedringer.   

Tabell 21: Stasjoners samlede tilstandsgrad sett opp mot funksjonell egnethet og teknisk tilstand 

Stasjoner med god teknisk 
tilstand og tilfredsstillende 
utforming for å 
imøtekomme krav for en 
brannstasjon 

Stasjoner med god teknisk 
tilstand, men ikke tilfredsstillende 
utformet for å imøtekomme krav 
for en brannstasjon 

Stasjoner med meget dårlig teknisk 
tilstand og ikke tilfredsstillende 
utformet for å imøtekomme krav 
for en brannstasjon 

Straumen 
Sulitjelma 
Inndyr 
Oppeid 
Ørnes 
Innhavet 
Glomfjord (Yara) 
Bodø 

Moldjord 
Nygårdsjøen 
Bolga 
Rognan 
Misvær 
Kjerringøy 
Knaplund 
Arnøy 

Helligvær 
Halsa 
Våg 
Engavågen 
Leinesfjord 
Fauske  
Værøy  
Meløya 
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Bemanning 

Tabell 22 gir en oversikt over stasjonenes gjennomsnittlige tilstandsgrad for bemanning under modulen 

bemanning og kompetanse. Tilstandsgraden forteller på et overordnet nivå hvor godt brannstasjonen er 

bemannet opp mot gitte mål fra Salten Brann IKS og krav fra rammeverk/lovverk. 

Tabell 22: Oversikt over stasjoner (bygningsmassen) til Salten Branns gjennomsnittlige tilstandsgrad for bemanning 
under modulen "bemanning og kompetanse» 

TG 0 – TG 0,9 

Meget god tilstand 

TG 1-1,4 

God tilstand, kun 

behov for mindre 

forbedringer 

TG 1,5 – 2 

Moderate eller vesentlige 

avvik. Behov for mindre 

reparasjoner/utskiftinger 

TG 2,1 – 3 

Stort eller alvorlig avvik. 

Behov for omfattende 

utbedringer.  

Glomfjord (Yara) Meløya Kjerringøy Bolga 

Bodø Halsa Arnøy Sulitjelma 

Straumen  Ørnes Moldjord Nygårdsjøen 

Helligvær Engavågen Innhavet  

Leinesfjord Rognan Våg  

Inndyr Værøy   

Knaplund    

Oppeid    

Misvær    

Fauske    

 

Kompetanse 

Tabell 23 gir en oversikt over stasjoner sin gjennomsnittlige tilstandsgrad for kompetanse under modulen 

bemanning og kompetanse. Tilstandsgraden forteller på et overordnet nivå hvor god kompetanse 

mannskap på stasjonen har opp mot gitte mål fra Salten Brann IKS og krav fra rammeverk/lovverk.  

Tabell 23: Oversikt over stasjoner (bygningsmassen) til Salten Brann sin gjennomsnittlige tilstandsgrad for 
kompetanse under modulen "bemanning og kompetanse» 

TG 0 – TG 0,9 

Meget god tilstand 

TG 1-1,4 

God tilstand, kun 

behov for mindre 

forbedringer 

TG 1,5 – 2 

Moderate eller vesentlige 

avvik. Behov for mindre 

utbedringer 

TG 2,1 – 3 

Stort eller alvorlig avvik. 

Behov for omfattende 

utbedringer.  

Glomfjord (Yara) Ørnes Oppeid Misvær 

Bodø  Halsa Arnøy 

  Rognan Moldjord 

  Kjerringøy Bolga 

  Sulitjelma Knaplund 

  Fauske Leinesfjord 

  Straumen Helligvær 

  Engavågen Våg 

  Inndyr Meløya 

  Værøy Nygårdsjøen 

  Innhavet  



Kartlegging av Salten Brann IKS multiconsult.no 

 5 Konklusjon og oppsummering 

 

 

10211957-RIS-RAP-002 17. januar 2020 / 02  Side 48 av 84 

 

Kjøretøy, egnethet/utrustning 

Tabell 24 gir en oversikt over stasjoner sin gjennomsnittlige tilstandsgrad for egnetheten til kjøretøy under 

modulen biler og materiell. Tilstandsgraden forteller på et overordnet nivå hvor godt stasjonens biler er 

egnet opp mot krav gitt for innsatsområdet.  

Tabell 24: Oversikt over stasjonenes gjennomsnittlige tilstandsgrad for egnethet biler under modulen "biler og 
materiell» 

TG 0 – TG 0,9 

Meget god 

tilstand 

TG 1-1,4 

God tilstand, kun behov for 

mindre forbedringer 

TG 1,5 – 2 

Moderate eller vesentlige 

avvik. Behov for mindre 

reparasjoner/utskiftinger 

TG 2,1 – 3 

Stort eller alvorlig avvik. 

Behov for omfattende 

utbedringer.  

Glomfjord 

(Yara) 

Ørnes Værøy Rognan 

Bodø Oppeid Knaplund Helligvær 

 Arnøy Moldjord Kjerringøy 

 Leinesfjord Sulitjelma Inndyr 

 Misvær Innhavet Halsa 

 Fauske Straumen Engavågen 

Materiell, egnethet/utrustning 

Tabell 25 gir en oversikt over stasjonenes gjennomsnittlige tilstandsgrad for egnetheten til materiell på 

stasjonen under modulen biler og materiell. Tilstandsgraden forteller på et overordnet nivå hvor godt 

stasjonens materiell er egnet iht. arbeidsomfang opp mot krav gitt for innsatsområdet.  

Tabell 25: Oversikt over stasjonenes gjennomsnittlige tilstandsgrad for egnethet materiell under modulen "biler og 
materiell» 

TG 0 – TG 0,9 

Meget god tilstand 

TG 1-1,4 

God tilstand, kun 

behov for mindre 

forbedringer 

TG 1,5 – 2 

Moderate eller vesentlige 

avvik. Behov for mindre 

reparasjoner/utskiftinger 

TG 2,1 – 3 

Stort eller alvorlig avvik. 

Behov for omfattende 

utbedringer.  

Glomfjord (Yara) Engavågen Knaplund Kjerringøy 

Bodø Misvær Rognan Nygårdsjøen 

Ørnes Værøy Moldjord Helligvær 

Oppeid Arnøy Meløya  

Straumen Sulitjelma Bolga  

 Inndyr Våg  

 Fauske   

 Innhavet   

 Leinesfjord   

 Halsa   
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Biler og materiell, teknisk tilstand 

Tabell 26 gir en oversikt over stasjoner sin gjennomsnittlige tilstandsgrad for tilstanden til biler og 

materiell på stasjonen under modulen biler og materiell. Tilstandsgraden forteller på et overordnet nivå 

hvor god teknisk tilstand biler og materiell på brannstasjonen er i.  

Tabell 26: Oversikt over stasjonenes gjennomsnittlige tilstandsgrad for tilstand til biler og materiell under modulen 
"biler og materiell») 

TG 0 – TG 0,9 

Meget god tilstand 

TG 1-1,4 

God tilstand, kun 

behov for mindre 

forbedringer 

TG 1,5 – 2 

Moderate eller vesentlige 

avvik. Behov for mindre 

reparasjoner/utskiftinger 

TG 2,1 – 3 

Stort eller alvorlig avvik. 

Behov for omfattende 

utbedringer.  

Glomfjord (Yara) Ørnes Sulitjelma Bolga 

Bodø Værøy Fauske Rognan 

Straumen Oppeid Knaplund Kjerringøy 

 Inndyr Halsa  

 Innhavet Engavågen  

 Misvær Nygårdsjøen  

 Meløya Våg  

 Arnøy Moldjord  

 Leinesfjord   

 Helligvær   
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8 Vedlegg 1 – Oversikt over relevante rammeverk 

Tabellen under gir en oversikt over relevant rammeverk brukt til å beskrive og utarbeide relevante 

komponenter/parametere i kartleggingen 

 Rammeverk 

N
as

jo
n

al
e 

ra
m

m
er

 

Ansvar-, likhets-, nærhets- og samvirke 

Stortingsmelding nr. 35 (2008-2009)  

Brannsikkerhet – forebygging og brannvesenets redningsoppgaver  

Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002) 

Stortingsmelding nr. 10 (2016-2017) 

Risiko i et trygt samfunn - samfunnssikkerhet 

Nærpolitireformen, 1. januar 2016. 

Stortingsmelding nr. 13 (2015-2016). Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen.  

Redningshåndboken 2019 (nivå 1)  

Lo
ve

r 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven), 2010 

Organisasjonsplan for redningstjenesten, 2015 

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

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), 2002 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), 2005 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 1992 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), 1999 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), 1981 

Fo
rs

kr
if

te
r 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften), 1996 

Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper, 

2005 

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 

virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften), 2016 

Forskrift om industrivern, 2011 og Forskrift om endring i forskrift om industrivern, 2019 

Forskrift om brannforebygging (forebyggendeforskriften), 2016 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften), 

2002 

Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og 

nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften), ute til høring 

Forskrift om driftsstøttetjenester til nødnett, 2012 

Forskrift om landtransport av farlig gods, 2009 

Forskrift om håndtering av farlig stoff, 2009 

Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften), 2012 

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 

8arbeidsplassforskriften), 2011 

Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) 
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Veileder til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 2015 

Veileder til forskrift om brannforebygging, 2016 

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging, 2016 

Veiledning for myndighetsutøvelse ved tilsyn utført av brann- og feiervesen, 2006 

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen 

DSB: «Brannstudien», 2013 

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking, 1994 

Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS) ved håndtering av hendelser innen brann, 

redning og akutt forurensning, 2011 

RISE & DSB: Utredning i forbindelse med brannvesenets dimensjonering, 2017 

Arbeidstilsynet: Tilsyn og veiledning om eksponering for brannrøyk – resultater fra 

aktiviteten «forebygge eksponering for støv, gass og røyk, 2018 

DSB: Brannvesenkonferansen 2017, 2018, 2019 

DSB: Konseptutredning om opplæring for deltidspersonell i brann- og redningsvesen, 2018 
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9 Vedlegg 2 – Skjema for vekting av parametere 

Vekting 
Modul 1:  

Bygning (egnethet) 
  Vekting 

Modul 2:  
Bygning (teknisk tilstand) 

  Vekting 
Modul 3:  

Bemanning og kompetanse   
Vekting 

Modul 4:  
Biler og materiell  

85 Ren og skitten sone 

U
tf

o
rm

in
g 

 

36 % 
Grunn, fundamenter og 
bæresystem 

B
yg

g 

 

77 Oppmøte ved hendelse 

B
em

an
n

in
g 

 

64 Mannskapsbil/ utrykningskjøretøy 

B
ile

r 
(e

gn
e

th
e

t)
 

85 Ventilasjon 5 % Vinduer, ytterdører og porter 65 Beredskap for tankbil og høydeberedsk. 44 Fremskutt enhet 

75 Garderobe, toalett og dusj 7 % Utvendig kledning og overflate 77 Røykdykking 54 Tankbil 

30 
Opplegg for vask av 
brannbekledning 

6 % Yttertak, takrenner, nedløp 77 Kjemikaliedykkere. 34 Snorkel-/stigebil (høydeberedskap) 

55 Opplegg for vask av utstyr 17 % Innvendig kledning,  15 Mangfoldig arbeidsstyrke 34 Annet kjøretøy 

55 Opplegg for vask av kjøretøy 3 % Fast inventar 77 Kompetanse (generell) 

K
o

m
p

e
ta

n
se

 

5 Helseoppdrag og førstehjelp 

M
at

e
ri

e
ll 

(e
gn

e
th

e
t)

 

25 
Trening, undervisning, 
spiserom 

2 % Sanitær 

V
V

S 

77 Øvelser (generell) 1 "Mens du venter på Ambulansen" 

30 Oppstillingsplass 2 % Varme  77 Røykdykking (øvelser og kompetanse) 54 Slokkeutstyr 

85 Kapasitet og utnyttelsesgrad  2 % Kjøling 77 
Kjemikaliedykking (øvelser og 
kompetanse) 

64 Utstyr for trafikkulykker 

55 
Vedlikehold av kjøretøy og 
materiell 

3 % Brannslokking 4 Helseoppdrag og førstehjelp 64 Personlig verneutstyr 

65 Nøkkelboks/kodelås 4 % Luftbehandling / ventilasjon  1 "Mens du venter på Ambulansen" 34 
Personlig verneutstyr, røyk- og 
kjemikaliedykkere 

80 Plassering av brannstasjon 

Lo
ka

sj
o

n
 

3 % Generelle anlegg / fordeling.  

El
kr

af
t 

77 Trafikkulykker 34 Spesialutstyr for særskilte hendelser 

80 Plassering mht. innsatstid. 4 % Lys/elvarme/driftsteknisk.  55 Skogbrann 24 Skogbrann 

80 Utkjøringsmuligheter 4 % 
Generelle anlegg og 
svakstrømsanlegg  Te

le
 

55 Tunnelbrann 35 Teknologi 

10 Samlokalisering  1 % Heiser 

A
n

n
e

t 

35 Særskilt beredskap 50 Bilpark 

B
ile

r 
o

g 
m

at
e

ri
e

ll 
(t

ils
ta

n
d

) 80 Parkeringsmuligheter 0 % Avfall 77 HMS (organisasjonssystemer/struktur) 50 Fremskutt enhet 

25 Beliggenhet ift. bemanning 1 % Utendørs anlegg 

U
te

 77 HMS (organisasjon - etterlevelse) 45 Tank- og/eller høydeb. 

1000 (1000 poeng totalt)  1 % Terrengbehandling. Drenasje. 1000 (1000 poeng totalt)  40 Annet kjøretøy 

   

 
    60 Bekledning (personlig verneutstyr) 

            50 Røyk- og/eller kjemikaliedykkerutstyr 

            50 Slokkemateriell 

            50 Annet utstyr 

 

 

          
30 

Prosedyrer, vedlikehold av biler og 
utstyr på biler 

            
30 Prosedyrer, personlig verneutstyr 

            1000 (1000 poeng totalt)  
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10 Vedlegg 3 – Detaljerte resultater fra kartlegging 

Kapittelet viser resultater fra kartleggingen for hver enkelt parameter. Resultatene er strukturert etter 

modulene: bygning (funksjonell egnethet og teknisk tilstand), bemanning og kompetanse, biler og 

materiell.  

Bygningsforhold var i kartleggingen oppdelt i to ulike moduler hhv. funksjonell egnethet (utforming og 

lokasjon) og teknisk tilstand. Resultatene vil bli presentert i underkapitler ut ifra lokasjon, utforming 

og teknisk tilstand.   

10.1 Bygning (lokasjon) 

10.1.1  Plassering av brannstasjon 

Det har blitt kartlagt hvorvidt brannstasjonen ligger i et område som kan sette stasjonen ut av funksjon. 

En høy tilstandsgrad vil tilsi at stasjonen ligger et område som kan være sårbart med tanke på skred, 

flom og/eller bli satt ut av funksjon som følge av nærhet til industri/storulykkeanlegg.  

 

Figur 28: Plassering av brannstasjon 

10.1.2  Utkjøringsmuligheter 

Det har blitt kartlagt utkjøringsmuligheter fra stasjonen, f.eks at det finnes alternativ vei inn/ut fra 

stasjonen og mulige hindringer fra tomt ut på mest brukte utrykningsveier. En høy tilstandsgrad vil tilsi 

at utkjøringsmuligheter fra stasjonen er sårbare.  

 

Figur 29:Utkjøringsmuligheter 
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10.1.3  Plassering med hensyn til innsatstid 

Det har blitt kartlagt hvorvidt stasjonen tilfredsstiller krav til innsatstid innenfor angitt innsatsområde. 

En høy tilstandsgrad vil tilsi at stasjonen ikke dekker innsatstid iht. sin funksjon (opp mot lovpålagte 

krav og risiko- og sårbarhetsbildet).  

 

Figur 30: Plassering med hensyn til innsatstid 

Kommentarer:  

- Straumen: utfordringer med tanke på topografien i kommunen 

- Innhavet (har svart n/a): innsatstid følger utgangspunkt i hvilken funksjon stasjonen har, dvs. 

fremskutt enhet. 

 

10.1.4  Samlokalisering 

Det har blitt kartlagt hvorvidt stasjonen er samlokalisert med andre nødetater, sivilforsvaret og/eller 

kommunale tekniske tjenester. Samlokalisering er ikke et regelverkskrav, men et mål for regionen. En 

høy tilstandsgrad viser at stasjonen ikke er samlokalisert og/eller ikke ligger med umiddelbar nærhet 

til stasjonen.  

 

Figur 31: Samlokalisering 
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10.1.5  Parkeringsmuligheter (innsats) 

Det har blitt kartlagt hvorvidt det er parkeringsmuligheter for innsatsstyrken i umiddelbar nærhet til 

stasjonen. En høy tilstandsgrad tilsier at det er liten (tilnærmet ingen) parkeringsmulighet for 

innsatsstyrken ved stasjonen.  

 

Figur 32: Parkeringsmuligheter for innsatsstyrken (deltidsstasjoner) 

 

10.1.6  Stasjonens beliggenhet sett opp mot dagens og fremtidig bemanning/rekruttering 

Det har blitt kartlagt hvorvidt stasjonen ligger gunstig til mtp. dagens bemanning og fremtidig 

rekruttering/forventet utvikling for innsatsområdet. En høy tilstandsgrad vil tilsi at stasjonen ikke ligger 

i nærhet til tettsteder, at det er opplevd utfordringer med rekruttering og/eller at (deltids-) personell 

jobber i andre kommuner enn stasjonens beliggenhet.  

 

Figur 33: Stasjonens beliggenhet opp mot bemanning 
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10.1.7  Oppstillingsplass 

Det har blitt kartlagt hvorvidt det er avsatt område til å kunne drive med trening og øvelser i 

umiddelbar nærhet til stasjonen og tilstanden på oppstillingsplassen (tilrettelagt mtp. værforhold og 

forurensningsfare).  

 

Figur 34: Oppstillingsplass 

 

10.2 Bygning (utforming og teknisk tilstand) 

10.2.1 Ren og skitten sone 

Det har blitt kartlagt hvorvidt stasjonen er utformet for å forhindre spredning av forurensninger til 

andre lokaler, og redusere eksponering av brannrøyk. En høy tilstandsgrad tilsier at stasjonen ikke har 

adskilte rom for ren og skitten sone.  

 

Figur 35: Ren og skitten sone 

Kommentarer:  

- Bodø: Mangler prosedyrer for bruk av ren/skitten sone 
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10.2.2  Ventilasjon 

Ventilasjon er kartlagt både mtp. utforming av stasjonen, som bidrar med å redusere eksponeringen 

for kjemikalier og forurensninger på arbeidsplassen, og den tekniske tilstanden til 

ventilasjonsanlegget.  

Utforming 

Det har blitt kartlagt hvorvidt stasjonen har ventilasjonsanlegg som ivaretar ren og skitten sone og 

håndterer garderobeskap, inkludert avsug for eksos, og trykksetting av soner i bygget. Tilstandsgrad 3 

tilsier at stasjonen ikke har ventilasjonsløsning, mens tilstandsgrad 2 tilsier at stasjonen har 

ventilasjonsløsning som ikke er helhetlig utformet for å håndtere forurensninger på arbeidsplassen.  

 

Figur 36: Ventilasjonsløsning (utforming) 

Tilstand 

Det har blitt kartlagt tilstanden til ventilasjonsanlegget. En høy tilstandsgrad tilsier et gammelt anlegg 

med stor sannsynlighet for funksjonssvikt og/eller at stasjonen mangler anlegg men har behov. En 

fungerende ventilasjonsløsning er viktig for en brannstasjon for å kunne ivareta skillet mellom ren og 

skitten sone og forhindre forurensning mellom soner.  

 

Figur 37: Ventilasjonsløsning (teknisk tilstand) 
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10.2.3  Garderobe, dusj og toalett 

Egnethet/utforming 

Det har blitt kartlagt hvorvidt stasjonen har garderobe, toalett og dusjmuligheter og kapasiteten til 

fasilitetene opp mot stasjonens mannskap. En høy tilstandsgrad vil tilsi at det ikke er innlagt vann på 

brannstasjonen og/eller at det ikke er noen garderobe, dusj, håndvask, eller toalett på stasjonen. 

 

Figur 38: Garderobe, dusj og toalett (utforming) 

Teknisk tilstand på sanitær 

Det har blitt kartlagt tilstanden til sanitæranlegget ut ifra alder og behov for oppgradering. En høy 

tilstandsgrad tilsier et stort behov for oppgradering av sanitæranlegget på stasjonen (servanter, 

klosettskåler, benkeslag osv.) 

 

Figur 39: Teknisk tilstand sanitær 
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10.2.4  Vask av brannbekledning 

Det har blitt kartlagt hvordan stasjonen er utformet med tanke på vask av brannbekledning. En høy 

tilstandsgrad vil tilsi at brannstasjonen ikke har opplegg for vask av brannbekledning, og/eller enkelte 

tar med seg bekledning og vasker hjemme eller leverer til nærliggende institusjoner (ingen faste 

avtaler). 

 

Figur 40: Vask av brannbekledning 

Kommentarer:  

- Halsa: Avtale med vaskeri på Reipå. 

10.2.5  Vask av utstyr 

Det har blitt kartlagt hvor god løsning som stasjonen har lagt opp til (på stasjonen el. annen løsning) 

for å ivareta vask av utstyr. For å oppnå tilstandsgrad 0 var beskrivelsen: «brannstasjonen har eget 

vaskerom/opplegg (f.eks barrieremaskin eller vaskecontainer) for vask av røykdykkerutstyr, slanger 

mm. Stasjonen er utformet slik at slanger og annet utstyr som er vasket kan tas ut fra vaskemaskin på 

ren side og for å tørkes og evt. trykkprøves/testes. Nyere vaskemaskiner (ikke over 10 år gamle)».  

Vask av utstyr er blant annet beskrevet i arbeidsplassforskriften §3-6, og er nødvendig for at utstyr skal 

kunne holdes ved like, samt å forhindre eksponering av giftige stoffer. Alle stasjoner har kartlagt 

tilstandsgrad 2 eller 3 som vil tilsi at stasjoner enten har en avtale med nærliggende stasjon, vask av 

utstyr gjøres for hånd i hallen hvor utforming er mangelfull/opplegg er gammelt, eller at stasjonen har 

verken opplegg for utstyr eller spesifikk avtale med nærliggende institusjoner.  

 

Figur 41: Vask av utstyr 

Kommentarer:  

- Bodø: gjelder forurensede slanger 
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10.2.6  Vask av kjøretøy 

Det har blitt kartlagt hvorvidt det er opplegg for vask av kjøretøy på stasjonen, eller muligheter for 

vask hos nærliggende vaskehall/storbilvask. Parameteren har også kartlagt hvorvidt opplegg for vask 

av kjøretøy tilfredsstiller miljøkrav mht. forurensning. En høy tilstandsgrad vil tilsi at det ikke er opplegg 

for grovvask utenfor stasjonen/ved vaskehall, alternativt utfordringer knyttet til 

drenering/forurensning.  

 

Figur 42: Vask av kjøretøy 

10.2.7  Trening, undervisning, spiserom 

Det har blitt kartlagt hvorvidt stasjonen har eget rom for undervisning, treningsrom og/eller spiserom. 

Hvis stasjonen har avtale med nærliggende treningsstudio skal det tolkes som at stasjonen har 

treningsrom. En høy tilstandsgrad vil tilsi at stasjonen ikke har noen av fasilitetene på stasjonen, eller 

opplegg som legger til rette for fasilitetene på en annen tilfredsstillende måte.  

 

Figur 43: Trening, undervisning og spiserom 

Kommentarer:  

- Misvær: Har ikke treningsrom  

- Straumen: Tilgang til undervisningsrom / debrief-rom i tilknytning til stasjonen (teknisk avdeling 

vegg i vegg med brannstasjonen). Ikke treningsrom. 

- Innhavet: Ikke treningsrom på stasjon, MEN tilgang til treningsrom (andre bygninger). 
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10.2.8  Kapasitet og utnyttelsesgrad av brannstasjon 

Det har blitt kartlagt kapasiteten og utnyttelsesgraden av stasjonen gjennom rommenes utforming og 

størrelse opp mot behov (bl.a for lagring og tilfredsstille nødvendige krav til HMS). En høy tilstandsgrad 

vil tilsi at romstørrelser og rommenes utforming er uegnet for virksomheten, og bidrar til ineffektiv 

drift og/eller redusert kapasitet. Brannstasjonen har ikke god nok kapasitet for lagring av biler og 

utstyr. Kjøretøy og utstyr står ikke samlet på ett sted (eksempelvis står biler ute/leid garasje) og eller 

utstyr må ligge på gulv (utfordringer med renhold/spyling osv.). Flere lokaler deles med andre etater 

og/eller det er utfordrende romløsning og lagringssystemer generelt. Det mangler tydelig skille for 

ulike soner. 

 

Figur 44: Kapasitet og utnyttelsesgrad av brannstasjon 

Kommentarer:  

- Leinesfjord: ingen sambruk på stasjonen med andre etater  

10.2.9  Nøkkelboks/kodelås 

Det har blitt kartlagt tilstand til nøkkelboks/kodelås på stasjonen. En høy tilstandsgrad betyr at 

nøkkelboks/kodelås på stasjonen er i ustand og må skiftes ut.  

 

Figur 45: Nøkkelboks/kodelås 
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10.2.10 Teknisk tilstand bygg 

Det har blitt kartlagt teknisk tilstand mtp. bygningstekniske forhold til stasjonsbygningen. Følgende 

komponenter er vurdert under bygg:  

- Grunn, fundamenter, bæresystem 

- Vinduer, ytterdører, porter 

- Utvendig kledning, overflate 

- Yttertak, takrenner, nedløp 

- Innvendig kledning 

- Fast inventar 

Tilstandsgraden er presentert samlet for komponentene. Lysegrå søyle angir samlet vektet teknisk 

tilstandsgrad for stasjonsbygninger målt på alle komponenter (bygg, vvs, elektro osv). Mørkegrå søyle 

angir vektet teknisk tilstandsgrad for stasjoner målt mot parameterne under teknisk tilstand bygg.  

 

Figur 46: Teknisk tilstand bygg 

10.2.11  Teknisk tilstand VVS 

Det har blitt kartlagt teknisk tilstand for VVS-forhold til stasjonsbygningen. Følgende komponenter er 

vurdert under VVS:  

- Sanitær 

- Varme 

- Kjøling 

- Brannslokking 

- Luftbehandling/ventilasjon 

 

Tilstandsgraden er presentert samlet for komponentene. Det har blitt gjort et utvalg hvor enkelte 

parametere er fremstilt på et større detaljeringsnivå som følge av ansett viktighet for brannstasjoner 

(eksempelvis varme). Lysegrå søyle angir samlet vektet teknisk tilstandsgrad for bygningen målt på alle 

komponenter (bygg, vvs, elektro osv). Mørkegrå søyle angir samlet vektet teknisk tilstandsgrad for 

VVS-forhold på stasjonen.  
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Figur 47: Teknisk tilstand VVS 

 

Varme 

Det har blitt kartlagt tilstanden til varmeanlegg i bygning. En høy tilstandsgrad (TG 3) betyr at stasjonen 

har anlegg som er over 20 år og uten noen utskiftinger (eksempelvis lekkasjer og/eller omfattende 

skader) som betyr at stasjonen har et stort behov for utskiftning/oppgradering. Varme i en 

brannstasjon er spesielt viktig for å opprettholde funksjonaliteten til materiell (for eksempel utrulling 

av slanger).   

 

Figur 48: Resultater for bygningens tilstand "varme" 

 

10.2.12  Teknisk tilstand elkraft  

Det har blitt kartlagt teknisk tilstand for elkraft-forhold til stasjonsbygningen. Følgende komponenter 

er vurdert under elkraft:  

- Generelle anlegg (elkraft) 

- Lys, elvarmer, driftsteknikk 
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Tilstandsgraden er presentert samlet for komponentene. Lysegrå søyle angir samlet vektet teknisk 

tilstandsgrad for bygningen målt på alle komponenter (bygg, vvs, elektro osv). Mørkegrå søyle angir 

samlet vektet teknisk tilstandsgrad for elkraft-forhold på stasjonen. 

 

Figur 49: Teknisk tilstand elkraft 

 

10.2.13 Teknisk tilstand tele og automasjon 

Det har blitt kartlagt teknisk tilstand for tele og automasjon til stasjonsbygningen. Lysegrå søyle angir 

samlet vektet teknisk tilstandsgrad for bygningen målt på alle komponenter (bygg, vvs, elektro osv). 

Mørkegrå søyle angir samlet vektet teknisk tilstandsgrad for tele og automasjon på stasjonen. 

 

 

Figur 50: Teknisk tilstand tele og automasjon 

 

10.2.14 Teknisk tilstand andre installasjoner 

Det har blitt kartlagt teknisk tilstand for andre installasjoner på stasjonsbygningen. Følgende 

komponenter er vurdert under andre installasjoner:  
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- Heiser 

- Avfall 

Tilstandsgraden er presentert samlet for komponentene. Lysegrå søyle angir samlet vektet teknisk 

tilstandsgrad for bygningen målt på alle komponenter (bygg, vvs, elektro osv). Mørkegrå søyle angir 

samlet vektet teknisk tilstandsgrad andre installasjoner på stasjonen. Det er et fåtall av stasjonene som 

har heis. I all hovedsak viser derfor mørkegrå søyle tilstand for avfallsløsninger på stasjoner.  

 

Figur 51: Teknisk tilstand andre installasjoner 

 

10.2.15 Teknisk tilstand utendørs 

Det har blitt kartlagt teknisk tilstand utendørs til stasjonsbygningen. Følgende komponenter er vurdert 

under andre installasjoner:  

- Utendørs VAR (vannforsyning, spillvann, nedløp, renovasjonsanlegg) og EL tekniske anlegg (inkl. 

utendørs varme) 

- Terrengbehandling og drenasje 

Tilstandsgraden er presentert samlet for komponentene. Lysegrå søyle angir samlet vektet teknisk 

tilstandsgrad for bygningen målt på alle komponenter (bygg, vvs, elektro osv). Mørkegrå søyle angir 

samlet vektet teknisk tilstandsgrad for teknisk tilstand utendørs til stasjoner.  

 

 

Figur 52: Teknisk tilstand utendørs 
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10.3 Kompetanse og bemanning (generelt) 

10.3.1  Oppmøte ved hendelser 

Det har blitt kartlagt erfaringer med å få tilstrekkelig med mannskap i innsats opp mot forventningene 

til stasjonen/innsatsområdet og gjeldende krav. En høy tilstandsgrad betyr at det erfaringsmessig er 

store utfordringer med å få tilstrekkelig med mannskap til innsats fra stasjonen opp mot forventninger 

og krav.  

 

Figur 53: Oppmøte ved hendelser 

Kommentarer:  

- Leinesfjord: Noen hendelser har dårlig oppmøte 

10.3.2  Beredskap for tankbil og høydeberedskap 

Det har blitt kartlagt hvorvidt stasjonen har tankbilberedskap og/eller høydeberedskap iht. føringer 

lagt i kommunens planer (med tilstrekkelig personell til å kjøre bilene). En høy tilstandsgrad (TG3) betyr 

at stasjonen har tankbil og/eller høydeberedskap men redusert med kapasitet og kompetanse blant 

mannskapet for å ivareta krav og forventinger.   

 

Figur 54: Beredskap for tankbil og høydeberedskap 

Kommentar:  

- Misvær: Personell mangler 160 kode 
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10.3.3  Røykdykking 

Røykdykking har blitt kartlagt gjennom flere parametere (utstyr, bemanning, nivå, antall mm). Under 

bemanning og kompetanse er det kartlagt iht. bemanning, kompetanse og øvelser. I figuren under er 

stasjoners røykdykkernivå illustrert. Videre er antall registrerte røykdykkere presentert.  

Bemanning 

Det har blitt kartlagt hvorvidt det finnes nok personell på stasjonen kvalifisert til å ivareta 

røykdykkerinnsats vurdert opp mot stasjonens nivå. En høy tilstandsgrad vil si at stasjonen har for lite 

personell til å drive røykdykking opp mot tiltenkt nivå (eksempelvis mangler personell med 

kompetanse til å sikre og lede røykdykking).   

 

Figur 55: Røykdykking, bemanning 

 

Kompetanse og øvelser 

Det har blitt kartlagt hvor stor andel av mannskap som utøver røykdykkerinnsats har nødvendig 

kompetanse og gjennomført øvelser ila året iht. krav. En høy tilstandsgrad (tilstandsgrad 3) vil si under 

halvparten av mannskapet som utøver røykdykkerinnsats på stasjonen har nødvendig kompetanse 

eller gjennomført årlig øvelser iht. beskrevne krav.  

 

Figur 56: Røykdykking, kompetanse og øvelser 
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10.3.4  Kjemikaliedykkere 

Kjemikaliedykking har blitt kartlagt gjennom flere parametere (utstyr, bemanning, mm.). Under 

bemanning og kompetanse er det kartlagt iht. bemanning, kompetanse og øvelser. 

Bemanning 

Det har blitt kartlagt hvorvidt det finnes nok personell på stasjonen kvalifisert til å ivareta 

kjemikaliedykkerinnsats. En høy tilstandsgrad vil si at stasjonen har for lite personell til å drive 

kjemikaliedykking opp mot tiltenkt nivå (eksempelvis mangler personell med kompetanse til å sikre og 

lede kjemikaliedykking).   

 

Figur 57: Kjemikaliedykkere, bemanning 

 

Kompetanse og øvelser 

Det har blitt kartlagt hvor stor andel av mannskap som utøver kjemikaliedykkerinnsats har nødvendig 

kompetanse og gjennomført øvelser ila året iht. krav. En høy tilstandsgrad (tilstandsgrad 3) vil si under 

halvparten av mannskapet som utøver kjemikaliedykkerinnsats på stasjonen har nødvendig 

kompetanse eller gjennomført årlig øvelser iht. beskrevne krav.  

 

Figur 58: Kjemikaliedykking, kompetanse og øvelser 

Kommentar:  

- Bodø: Har en del nytilsatte, kan være utfordring ved minimumsbemanning. 
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10.3.5  Kompetanse (generell) 

Det har blitt kartlagt hvor stor andel av personell på stasjonen som tilfredsstiller gitte kompetansekrav 

iht. stillingsbeskrivelse (brannkonstabler, feiersvenn, forebyggende, utrykningsleder mm.). En høy 

tilstandsgrad (TG3) betyr at under halvparten av personell tilfredsstiller gitte kompetansekrav.  

 

Figur 59: Kompetanse (generell) 

 

10.3.6  Øvelser (generell) 

Det har blitt kartlagt hvor stor andel av personell på stasjonen som har gjennomført øvelser (praktiske 

og teoretiske) det siste året opp mot gitte krav og stillingsbeskrivelse. En høy tilstandsgrad (TG3) vil 

tilsi at under halvparten av personell har gjennomført øvelser.   

 

Figur 60: Øvelser (generell) 
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10.3.7  Helseoppdrag og førstehjelp 

Generelt 

Det har blitt kartlagt hvor stor andel av personell på stasjonen som har tilfredsstillende kompetanse 

(kursing, øvelser, erfaring) for å kunne håndtere aktuelle helseoppdrag og yte tilstrekkelig førstehjelp. 

En høy tilstandsgrad (TG3) betyr at under halvparten av personell har tilfredsstillende kompetanse 

og/eller kjente med utstyr stasjonen er utrustet med for å håndtere helseoppdrag.  

 

Figur 61: Helseoppdrag og førstehjelp 

Kommentarer:  

Misvær: førstehjelp og hjertestarter 

Mens du venter på ambulansen 

Det har blitt kartlagt hvor stor andel av personell på stasjoner som deltar i «mens du venter på 

ambulansen» prosjektet som har tilfredsstillende kompetanse (gjennomført kurs i regi av norsk 

luftambulanse) og kjennskap til bruk av utstyr. En høy tilstandsgrad (TG3) betyr at under halvparten av 

personell har tilfredsstillende kompetanse og/eller kjente med utstyr stasjonen er utrustet med for å 

håndtere helseoppdrag.  

 

Figur 62: Mens du venter på ambulansen 
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10.3.8  Trafikkulykker 

Det har blitt kartlagt kompetansen til mannskap på stasjonen i forhold til håndtering av trafikkulykker. 

Tilstandsgradene er rangert etter andel mannskap som har gjennomgått øvelser/opplæring. En høy 

tilstandsgrad (tilstandsgrad 3) betyr at under halvparten av mannskapet på stasjonen har gjennomgått 

øvelser/opplæring knyttet til håndtering av trafikkulykker.  

 

Figur 63: Trafikkulykker 

Kommentarer:  

- Misvær: Tungredning er ikke relevant 

- Bodø: Svært få har eget kurs tungredning 

 

10.3.9    Skogbrann  

Det har blitt kartlagt kompetansen til mannskap som inngår som særskilt reservestyrke ved skogbrann. 

Tilstandsgradene er rangert etter andel av tiltenkt mannskap som har kompetanse og gjennomført 

årlig øvelser. En høy tilstandsgrad (tilstandsgrad 3) betyr at under halvparten av mannskapet som 

inngår i reservestyrken på stasjonen har gjennomgått øvelser/opplæring knyttet til håndtering av 

skogbrann. Lyng- og gressbrann er kartlagt under denne parameteren.    

 

Figur 64: Skogbrann 
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10.3.10 Tunnelbrann 

Det har blitt kartlagt kompetansen til mannskap for håndtering av tunnelbrann ut ifra om mannskapet 

har gjennomført tunnelbrannkurset og/eller har erfaring/kompetanse for å håndtere en tunnelbrann. 

Tilstandsgradene er rangert etter andel av mannskap som har kompetanse. En høy tilstandsgrad 

(tilstandsgrad 3) betyr at under halvparten av mannskapet har kompetanse til å håndtere slike 

hendelser. 

 

 

Figur 65: Tunnelbrann 

 

10.3.11 Særskilt beredskap 

Det har blitt kartlagt kompetansen til mannskap som inngår som særskilt beredskap (akutt 

forurensning, redningsdykking, innsats til sjøs el.l). Tilstandsgradene er rangert etter andel av tiltenkt 

mannskap som inngår som særskilt beredskap har kompetanse og gjennomført årlig øvelser iht. 

aktuelle beredskapsoppgaver. En høy tilstandsgrad (tilstandsgrad 3) betyr at under halvparten av 

mannskapet som inngår i særskilt beredskap på stasjonen har gjennomgått øvelser/opplæring knyttet 

til håndtering av tenkte hendelser.  

 

Figur 66: Særskilt beredskap 

Kommentarer:  

- Bodø: 8 stk mangler RITS grunnkurs, 11 mann mangler RITS lederkurs 

 

 



Kartlegging av Salten Brann IKS multiconsult.no 

 10 Vedlegg 3 – Detaljerte resultater fra 
kartlegging 

 

 

10211957-RIS-RAP-002 17. januar 2020 / 02  Side 73 av 84 

10.3.12 HMS 

Organisasjonssystemer/struktur 

Det har blitt kartlagt hvorvidt det eksisterer rutiner for å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på 

stasjonen. En høy tilstandsgrad betyr at det ikke eksisterer prosedyrer eller rutiner, eller at det er 

behov for en oppdatering og gjennomgang av rutiner.  

 

Figur 67: HMS organisasjonssystemer/struktur 

Etterlevelse 

Det har blitt kartlagt hvor stor andel av personell tilknyttet stasjonen som har kjennskap til HMS-rutiner 

og etterlever krav iht. arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. En høy tilstandsgrad betyr at et 

fåtall av personellet tilknyttet stasjonen har kjennskap til- og etterlever rutinene.  

 

Figur 68: Etterlevelse 

10.3.13 Mangfold i arbeidsstyrken 

Det har blitt kartlagt stasjonens grad av mangfold i arbeidsstyrken med hensyn til kjønn, alder, etnisitet 

og utdanning. En høy tilstandsgrad vil si at stasjonen har tilnærmet ingen grad av mangfold blant 

ansatte på stasjonen.  

 

Figur 69: Mangfold i arbeidsstyrken 
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10.4 Biler og materiell  

10.4.1  Kjøretøy 

Tabell 27: Oversikt over kjøretøy 

Brigade Stasjonsnavn 
Antall biler Funksjonell 

egnethet kjøretøy 
Tilstand på kjøretøy 

A (Sør) 

Gildeskål kommune    

Arnøy 1 1 1 

Inndyr 1 2,7 1,5 

Nygårdsjøen 0 - - 

Våg 0 - - 

Meløy kommune    

Bolga 0 - - 

Engavågen 2 2,3 2 

Glomfjord (Yara) 4 0,4 0 

Halsa 1 2,1 1,6 

Meløya 0 - - 

Ørnes 2 1 0,5 

B (Nord) 

Hamarøy kommune    

Innhavet 1 2 1 

Oppeid 1 1 1 

Steigen kommune    

Leinesfjord 2 1 1,5 

Sørfold kommune    

Straumen 2 1,8 0 

C (Øst) 

Beiarn kommune    

Moldjord 1 1,7 2 

Saltdal kommune    

Rognan 3 2,6 2 

Fauske kommune    

Fauske 4 1 1,3 

Sulitjelma 1 2 2 

D (Vest) 

Bodø kommune    

Bodø 10 0,6 0,5 

Helligvær 0 3 - 

Kjerringøy 1 3 3 

Knaplund 1 2 3 

Misvær 2 2 2 

Værøy kommune    

Værøy 1 1,9 1 
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10.4.2  Mannskapsbil/utrykningskjøretøy 

Mannskapsbil har blitt kartlagt gjennom to parametere: hvorvidt bilen er utrustet iht. minimumskrav 

og risiko/beredskapsbilde for innsatsområdet, og tilstanden på bilen(e).  

Egnethet/utrustning 

Det har blitt kartlagt hvorvidt mannskapsbilen(e) er utrustet opp mot minimumskrav og/eller etter 

behov/beredskapssituasjonen for innsatsområdet. En høy tilstandsgrad betyr at bilen(e) er veldig 

mangelfulle.  

 

Figur 70: Mannskapsbil/utrykningskjøretøy (egnethet) 

 

Tilstand 

Det har blitt kartlagt tilstanden til bilparken på stasjonen opp mot alder, og større feil. En høy 

tilstandsgrad betyr at bilparken på stasjonen er gammel og det er usikkerhet hvorvidt bilen vil nå frem 

ved en utrykning.  

 

Figur 71: Mannskapsbil/utrykningskjøretøy (tilstand) 

Kommentarer:  

- Bodø: Tankvogn er 15 år gammel, Mannskapsbil 2 er 9 år 

- Værøy: Problemer med CAFS 
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10.4.3  Fremskutt enhet 

Fremskutt enhet har blitt kartlagt gjennom to parametere: hvorvidt bilen er utrustet iht. 

minimumskrav og risiko/beredskapsbilde for innsatsområdet, og tilstanden på bilen(e).  

Utrustning 

Det har blitt kartlagt hvorvidt bilen er utrustet med hensyn til innsatsområdets risiko- og 

sårbarhetsbilde og/eller angitt minimumskrav. En høy tilstandsgrad betyr at bilen ikke er utrustet iht. 

behov (tilstandsgrad 2) og/eller at stasjonen ikke har fremskutt enhet, men ser et stort behov for det 

på stasjonen med hensyn til dagens risiko- og sårbarhetsbilde (tilstandsgrad 3) 

 

Figur 72: Fremskutt enhet (utrustning) 

Tilstand 

Det har blitt kartlagt tilstanden til fremskutt enhet (bil med utstyr) på stasjonen opp mot alder, og 

større feil. En høy tilstandsgrad betyr at bilen(e) på stasjonen som skal benyttes som fremskutt enhet 

er gammel og det er usikkerhet hvorvidt bilen vil nå frem ved en utrykning.  

 

Figur 73: Fremskutt enhet (tilstand) 

 

Kommentarer:  

- Bodø: Har utfordringer med totalvekt. Får ikke med det som er planlagt. 

- Straumen: Det kommer en fremskutt enhet som er over 3500 kg løpet av 2019 

 

 

 

 



Kartlegging av Salten Brann IKS multiconsult.no 

 10 Vedlegg 3 – Detaljerte resultater fra 
kartlegging 

 

 

10211957-RIS-RAP-002 17. januar 2020 / 02  Side 77 av 84 

10.4.4  Tankbil og/eller høydeberedskap 

Tankbil og høydeberedskap har blitt kartlagt gjennom følgende parametere: hvorvidt bilene er utrustet 

iht. minimumskrav og risiko/beredskapsbildet for innsatsområdet, og tilstanden på bilen(e).  

Utrustning/egnethet, tankbil 

Det har blitt kartlagt hvorvidt tankbilen er utrustet med hensyn til innsatsområdets risiko- og 

sårbarhetsbilde og/eller angitt minimumskrav. En høy tilstandsgrad betyr at bilen ikke er utrustet iht. 

behov (tilstandsgrad 2) og/eller at stasjonen ikke har tankbil, men har et stort behov for det på 

stasjonen for å imøtekomme lovkrav og dagens risiko- og sårbarhetsbilde (tilstandsgrad 3). 

 

Figur 74: Tankbil (utrustning) 

Utrustning/egnethet, høydeberedskap 

Det har blitt kartlagt hvorvidt snorkel-/stigebilen er utrustet med hensyn til innsatsområdets risiko- og 

sårbarhetsbilde og/eller angitt minimumskrav. En høy tilstandsgrad betyr at bilen ikke er utrustet iht. 

behov og sikkerhet (tilstandsgrad 2) eller at stasjonen ikke har høydeberedskap, men har et stort behov 

for det på stasjonen for å imøtekomme lovkrav og dagens risiko- og sårbarhetsbilde (tilstandsgrad 3). 

 

Figur 75: Høydeberedskap (utrustning) 

Tilstand, tankbil og/eller høydeberedskap 

Det har blitt kartlagt tilstanden til tankbil og/eller høydeberedskap (bil med utstyr) på stasjonen opp 

mot alder, og større feil. Parameteren er en samlevurdering for stasjoner som har tankbil og/eller 

snorkel-/stigebil. En høy tilstandsgrad betyr at bilen(e) på stasjonen som skal benyttes er gamle og det 

er usikkerhet hvorvidt bilen vil nå frem ved en utrykning.  

 

Figur 76: Tilstand, tankbil og/eller høydeberedskap 
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10.4.5  Annet kjøretøy 

Annet kjøretøy er eksempelvis ATV, snøscooter, båt, overbefalsvaktbil, feier/forebyggende bil, 

redningsdykkerbil, RVR. Annet kjøretøy har blitt kartlagt gjennom to parametere: hvorvidt kjøretøy er 

utrustet iht. minimumskrav og risiko/beredskapsbilde for innsatsområdet, og tilstanden på kjøretøy.   

Egnethet 

Det har blitt kartlagt hvorvidt stasjonen disponerer godt utrustede kjøretøy sett opp mot funksjonen 

og risiko- og sårbarhetsbildet til innsatsområdet. En høy tilstandsgrad betyr at brannstasjonen er 

sårbar og dårlig utrustet med kjøretøy sett opp mot funksjonen og risiko- og sårbarhetsbildet til 

innsatsområdet. Hvis kjøretøy ikke lagres ved stasjonen er det meget vanskelig å få disse transportert 

til stasjonen ved behov. 

 

Figur 77: Annet kjøretøy, egnethet 

Kommentar:  

- Bodø: Trenger flere kjøretøyer for å dekke deltid og ved øvelser 

- Leinesfjord: Toyota Hiace som er veteranbil 

- Meløya: Slukkevogn (Brann) 

Tilstand 

Det har blitt kartlagt tilstanden til annet kjøretøy på stasjonen opp mot alder, og større feil. En høy 

tilstandsgrad betyr at bilen(e) på stasjonen som skal benyttes som «annet kjøretøy» er gamle og behov 

for utskifting.  

 

Figur 78: Annet kjøretøy, tilstand 

 

10.4.6  Slokkeutstyr 

Slokkeutstyr har blitt kartlagt gjennom følgende parametere: slokkemiddelressurser på stasjonen iht. 

minimumskrav og risiko- og sårbarhetsbilde for innsatsområdet, og tilstanden på utstyret.   
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Egnethet 

Det har blitt kartlagt hvilke slokkemiddelressurser stasjonen besitter og hvorvidt dette er godt nok opp 

mot aktuell funksjon for stasjonen. En høy tilstandsgrad betyr at stasjonens slokkemiddelressurser er 

dårlige ift. aktuell risiko og sårbarhet som finnes for innsatsområde. 

 

 

Figur 79: Slokkeutstyr, egnethet 

Kommentar:  

- Straumen: Har ikke fastmontert vannkanon eller på lavett 

Tilstand 

Det har blitt kartlagt tilstanden til slokkemateriell på stasjonen. En høy tilstandsgrad betyr at det må 

gjøres en omfattende oppgradering av slokkemateriell på stasjonen.  

 

Figur 80: Slokkeutstyr, tilstand 

 

10.4.7  Personlig verneutstyr 

Personlig verneutstyr har blitt kartlagt gjennom følgende parametere: Utstyrsgarderoben til 

mannskapet, tilstanden til utstyrsgarderoben, prosedyrer for vedlikehold og kontroll av personlig 

verneutstyr.    

Egnethet (utstyrsgarderoben) 

Det har blitt kartlagt hvor stor andel av mannskap på stasjonen som besitter nødvendig personlig 

verneutstyr. En høy tilstandsgrad betyr at under halvparten av mannskapet disponerer nødvendig 

personlig verneutstyr.  
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Figur 81: Personlig verneutstyr, egnethet 

Tilstand 

Det har blitt kartlagt tilstanden til personlig verneutstyr på stasjonen. En høy tilstandsgrad betyr at det 

må gjøres en omfattende oppgradering av personlig verneutstyr på stasjonen.  

 

Figur 82: Personlig verneutstyr, tilstand 

Kommentar:  

- Helligvær: Mangler utrykningsdress 

Prosedyrer 

Det har blitt kartlagt hvorvidt det eksisterer spesifikke prosedyrer for vedlikehold og kontroll av 

personlig verneutstyr på stasjonen. En høy tilstandsgrad betyr at det ikke eksisterer prosedyrer og/eller 

at disse ikke etterleves.  

 

Figur 83: Personlig verneutstyr, prosedyrer 

10.4.8  Personlig verneutstyr røyk-/ og kjemikaliedykkere 

Personlig verneutstyr for røyk- og/eller kjemikaliedykker har blitt vurdert samlet. Utstyret har blitt 

kartlagt gjennom følgende parametere: Utstyrsgarderoben til røyk- og /eller kjemikaliedykkere på 

stasjonen og tilstanden til utstyrsgarderoben. 
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Egnethet (utstyrsgarderoben) 

Det har blitt kartlagt hvor stor andel av røyk og/eller kjemikaliedykkere på stasjonen som besitter 

nødvendig utstyr. En høy tilstandsgrad betyr at tilnærmet ingen av de registrerte røyk og/eller 

kjemikaliedykkerne på stasjonen disponerer nødvendig personlig verneutstyr.  

 

Figur 84: Personlig verneutstyr røyk og/eller kjemikaliedykkere 

Tilstand  

Det har blitt kartlagt tilstanden til utstyr til røyk og/eller kjemikaliedykkere på stasjonen. En høy 

tilstandsgrad betyr at det må gjøres en omfattende oppgradering av utstyret på stasjonen.  

 

Figur 85: Tilstand til personlig verneutstyr for røyk og/eller kjemikaliedykkere 

Kommentarer:  

- Straumen: Har kun røykdykkertjeneste 

10.4.9  Utstyr for håndtering av særskilte hendelser 

Spesialutstyr for håndtering av særskilte hendelser kan være utstyr spesifikt for akutt forurensning, 

redningsdykking, innsats til sjøs, naturkatastrofer (skred, flom). En høy tilstandsgrad vil bety at 

stasjonen/utrykningskjøretøy er meget mangelfullt utstyrt for å håndtere særskilte hendelser iht. 

innsatsområdets risiko- og sårbarhetsbilde. 
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Figur 86: Utstyr for håndtering av særskilte hendelser 

 

10.4.10  Helseoppdrag og førstehjelp 

Utstyr knyttet til helseoppdrag og førstehjelp har blitt kartlagt gjennom følgende parametere: 

Utstyrsgarderoben generelt og utstyrsgarderoben til stasjoner som er del av «mens du venter på 

ambulansen» prosjektet.  

Generell 

Det har blitt kartlagt hvor godt stasjonen/utrykningskjøretøy er utrustet med utstyr til å håndtere 

helseoppdrag opp mot bestillinger/forventninger. En høy tilstandsgrad betyr at stasjonen ikke har 

utstyr for å håndtere helseoppdrag og yte førstehjelpsinnsats iht. bestillinger/forventninger.   

 

 

Figur 87: Helseoppdrag og førstehjelp, utstyr 

Kommentar:  

- Bodø: Mangler turnike. 

 

 

Mens du venter på ambulansen 

Det har blitt kartlagt hvor godt stasjonen/utrykningskjøretøy er utrustet med «akuttsekk» beskrevet 

som del av «mens du venter på til å håndtere helseoppdraget». En høy tilstandsgrad betyr at stasjonen 

ikke har utstyr for å håndtere helseoppdrag og yte førstehjelpsinnsats iht. prosjektets forventninger.    
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Figur 88: Mens du venter på ambulansen, utstyr 

 

10.4.11 Utstyr for håndtering av trafikkulykker 

Det har blitt kartlagt hvor godt stasjonen/utrykningskjøretøy er utrustet med utstyr til å håndtere 

trafikkulykker opp mot innsatsområdets risiko- og sårbarhetsbilde. En høy tilstandsgrad betyr at 

stasjonen ikke har utstyr for å håndtere trafikkulykker, eksempelvis ikke har frigjøringsutstyr.  

 

Figur 89: Utstyr for håndtering av trafikkulykker 

 

10.4.12 Utstyr for håndtering av skog- og lyngbrann 

Det har blitt kartlagt godt stasjonen/utrykningskjøretøy er utrustet med utstyr til å håndtere skog- og 

lyngbranner opp mot minimumskrav. En høy tilstandsgrad betyr at stasjonen er mangelfullt utstyrt for 

å håndtere skog- og lyngbranner. Parameteren tar ikke for seg generelt slokkemateriell, kun spesifikk 

materiell (skogbrannpisk, spisspade, krafse, bærbar vannkanne osv.)  

 

Figur 90: Utstyr for håndtering av skog- og lyngbrann 

10.4.13 Teknologi (forebyggende- og beredskapsoppgaver) 

Det har blitt kartlagt hvor godt stasjonen/utrykningskjøretøy er utrustet med teknologisk utstyr. 

Parameteren er beskrevet på et overordnet nivå med hensikt å vurdere hvilken grad ny teknologi er 

tatt i bruk for å ivareta beredskaps- og forebyggende oppgaver på en mer effektiv og sikrere måte. En 

høy tilstandsgrad betyr at stasjonen er i liten grad utstyrt med «ny teknologi».  
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Figur 91: Teknologi 

Kommentar:  

- Bodø: Mye teknologisk utstyr men lite brukt til å håndtere hendelser 

10.4.14  Annet utstyr (tilstand) 

Det har blitt kartlagt tilstanden til utstyr generelt på stasjonen. Parameteren er beskrevet på et 

overordnet nivå med hensikt å vurdere tilstanden til utstyrsgarderoben på stasjonen. En høy 

tilstandsgrad betyr at stasjonen totalt sett har mye gammelt utstyr og behov for 

utskifting/oppgradering.   

 

Figur 92: Annet utstyr 

Kommentar:  

- Innhavet: Omfatter kun frigjøringsutstyr - ikke noe annet utstyr som nevnt 

10.4.15  Prosedyrer for vedlikehold av biler og utstyr på biler 

Det har blitt kartlagt hvorvidt det eksisterer spesifikke prosedyrer for vedlikehold og kontroll av biler 

og utstyr på biler. En høy tilstandsgrad betyr at det ikke eksisterer prosedyrer og/eller at disse ikke 

etterleves.  

 

Figur 93: Prosedyrer for vedlikehold av biler og utstyr på biler 
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
UTFORMING OG INNREDNING
Ren og skitten sone
Utforming av brannstasjon for å 
forhindre spredning av 
forurensninger til andre lokaler, og 
redusere eksponering av brannrøyk 

Brannstasjonen er utformet med adskilte rom for ren og 
skitten sone.  Stasjonen har opplegg som muliggjør at 
mannskap kan gå fra skitten sone inn i dusjer og videre 
inn i ren sone. Det er tilrettelagt for omkledning til sivilt 
tøy etter dusjing uten å være innom skitten sone. 
Stasjonen har opplegg som muliggjør at mannskap kan 
vaske klær og utstyr i skitten sone, for å hente ut rent i 
ren sone.  

Brannstasjonen er utformet med adskilte 
rom for ren og skitten sone. En stor del av 
punktene beskrevet i tilstandsgrad 0 er 
oppfylt. 

Brannstasjonen er utformet med adskilte rom 
for ren og skitten sone. Utformingen er ikke 
helhetlig, og det er ikke mulig å etterleve 
sonene (klær/utstyr blir fraktet gjennom ren 
sone).  

Brannstasjonen har ikke adskilte rom for 
ren og skitten sone

Ventilasjon
Installasjon av ventilasjon som er 
nødvendig for å redusere 
eksponeringen for kjemikalier og 
forurensninger på arbeidsplassen

(tilstanden på ventilasjonsanlegget 
vurderes på et annet punkt)

Brannstasjonen har ventilasjonsanlegg fordelt mellom 
ren og skitten sone. Skitten sone har et eget 
ventilasjonsanlegg som hindrer sotpartikler i å komme 
over i ren sone. Det er etablert avsug for eksos. 
Anlegget har riktig trykksetting av soner i bygget 
(overtrykk i rene soner og undertrykk i skitne soner). 
Garderobeskap har tilfredsstillende ventilasjon/avsug.

Brannstasjonen er utformet med 
ventilasjonsanleg for ren og skitten sone. 
En stor del av punktene beskrevet i 
tilstandsgrad 0 er oppfylt. 

Brannstasjonen har ventilasjonsanlegg og/eller 
avsug for eksos. Dette er ikke helhetlig utformet 
med hensyn til ren og skitten sone. 

Mangler ventilasjonsanlegg og avsug for 
eksos. 

Garderobe, toalett og dusj
Stasjonen har garderobe, toalett og dusjmuligheter. 
Antall og størrelsen på fasilitetene oppleves som god 
ifht. antall mannskap på stasjonen. Det er lagt til rette 
for atskilt bruk av garderobe og dusj for kvinner og 
menn. Det er atskilte garderobeskap for arbeidstøy og 
sivilt tøy. 

Det er garderobe, toalett og dusjmuligheter 
på stasjonen, med noe begrenset kapasitet 
ifht. mannskapet på stasjonen. Det er ikke 
egne garderober og dusj for kvinner/menn, 
men delvis lagt til rette for å atskille 
(rutiner). 

Det er ingen garderobe og/eller dusjfasiliteter 
på stasjonen. Det er tilgang på håndvask. 

Det er ikke innlagt vann på brannstasjonen. 
Det er ingen 
garderobe/dusj/håndvask/toalettfasiliteter 
på stasjonen. 

Opplegg for vask av 
brannbekledning

Brannstasjonen har egen vaskemaskin for 
brannbekledning. Stasjonen er utformet slik at klær kan 
legges i vaskemaskin på skitten side og kan tas ut fra 
vaskemaskin på ren side for å tørkes. Nyere 
vaskemaskiner (ikke over 5 år gamle). 

Brannstasjonen har egen vaskemaskin / 
mobilt vaskerom med nødvendig kapasitet 
for vask av brannbekledning. Stasjonen er 
utformet slik at en klarer å skille forurenset 
branntøy og ferdig vasket branntøy 
gjennom rene/skitne soner. Vaskemaskiner 
>5 år gamle. 

Brannstasjonen har ikke opplegg for vask av 
brannbekledning. Det er utarbeidet avtale med 
nærliggende institusjoner hvor vask av 
brannbekledning/utstyr foregår i vaskemaskiner 
som er beregnet til dette. 

Brannstasjonen har ikke opplegg for vask av 
brannbekledning. Enkelte tar med seg 
bekledning og vasker hjemme eller leverer 
til nærliggende institusjoner, ingen faste 
avtaler. 

Opplegg for vask av utstyr

Brannstasjonen har eget vaskerom/opplegg (f.eks 
barrieremaskin eller vaskecontainer) for vask av 
røykdykkerutstyr, slanger mm. Stasjonen er utformet 
slik slanger og annet utstyr som er vasket kan tas ut fra 
vaskemaskin på ren side og for å tørkes og evt. 
trykkprøves/testes. Nyere vaskemaskiner (ikke over 10 
år gamle). 

Brannstasjonen har egen vaskemaskin / 
mobilt vaskerom med nødvendig kapasitet 
for vask av utstyr. Stasjonen er utformet slik 
at en klarer å skille forurenset utstyr og 
ferdig vasket utstyr gjennom rene/skitne 
soner. Vaskemaskiner >5 år gamle. 

Brannstasjonen har ikke opplegg for vask av 
utstyr. Vask av utstyr gjøres for hånd i hallen 
og/eller det er utarbeidet avtale med 
nærliggende institusjoner hvor vask av utstyr 
foregår i vaskemaskiner som er beregnet til 
dette. Utformingen er mangelfull og/eller 
opplegget er gammelt. 

Brannstasjonen har ikke opplegg for vask av 
utstyr. Det er ikke utarbeidet noen spesifikk 
avtale for vask av utstyr med nærliggende 
institusjoner. 

FUNKSJONELL EGNETHET BRANNSTASJON
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
FUNKSJONELL EGNETHET BRANNSTASJON

Opplegg for vask av kjøretøy

Det er ingen 
kjøretøy 
knyttet til 
stasjonen

Brannstasjonen har innendørs opplegg for grovvask av 
bil og utstyr i skitten sone. 

Utformingen tilfredsstiller nødvendige miljøkrav: 
- Fast dekke/gulv (eks. betong/stål)
- Det er etablert oljeutskiller og/eller annen 
renseinnretning dimensjonert for maksimal reell 
vannbelastning

Brannstasjonen har utendørs opplegg for 
grovvask av kjøretøy på stasjonen og/eller 
avtale med nærliggende 
vaskehall/storbilvask. 

Utformingen tilfredsstiller nødvendige 
miljøkrav: 
- Fast dekke/gulv (eks. betong/stål)
- Det er etablert oljeutskiller, sandfang 
og/eller annen renseinnretning 
dimensjonert for maksimal reell 
vannbelastning

Kjøretøy grovspyles og vaskes utenfor 
brannstasjon. 

Det er enkelte utfordringer knyttet til 
drenering/forurensning. For eksempel: 
- Avløpsvann går ikke via sandfang/oljeutskiller 
før det kommunale avløpsnettet. 
- Det er feil og mangler ved 
oljeutskilleranlegget. 
- Det er overskridelse av lagringskapasitet på 
sandfang/oljeutskiller. 
- Oljeutskiller finnes ikke og/eller har ikke vært 
tømt (over lengre tid/aldri) 
- Underlaget har potensiale for å trekke til seg 
forurenset vann (f.eks grus). 
- Nærhet til andre vannkilder med fare for 
spredning (f.eks nærhet til elv el.l). 

Brannstasjonen har ikke opplegg for vask av 
kjøretøy. Det er langt til nærmeste 
vaskehall/mulighet for vask av forurenset 
kjøretøy. 

Trening, undervisning, spiserom

Alle punktene er oppfylt: 
- Brannstasjonen har eget rom for undervisning og 
planlegging av øvelser, med nødvendige tekniske 
fasiliteter (prosjektor, 2 stk whiteboard, internett). 
- Brannstasjonen har godt utstyrt treningsrom og 
gymsal. 
- Det er eget spiserom på stasjonen. 

Brannstasjonen er utformet med rom 
tilrettelagt for trening, undervisning og 
spiserom. Alternativt har mannskap tilgang 
til å bruke treningsstudio i nærheten til 
brannstasjonen. En stor del av punktene 
beskrevet i tilstandsgrad 0 er oppfylt. 

Brannstasjonen er tilrettelagt for trening, 
undervisning eller spiserom. Alternativt har 
mannskap tilgang til å bruke treningsstudio i 
nærheten til brannstasjonen. Fasilitetene og 
kapasieten er begrenset/mangelfulle. 

Brannstasjonen er ikke utrustet med 
treningsrom, spiserom og/eller 
undervisningslokaler. 
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
FUNKSJONELL EGNETHET BRANNSTASJON

Kapasitet og utnyttelsesgrad av 
brannstasjon

Romstørrelser og rommenes utforming er godt egnet 
for virksomheten.

Brannstasjonen har meget god kapasitet til lagring av 
nødvendig kjøretøy og materiell som tilhører stasjonen.  
Stasjonen har ladepunkter og kapasitet for parkering av 
tjenestebiler. 

Romstørrelser og rommenes utforming er i 
stor grad egnet for virksomheten, kun 
ubetydelige eller mindre negative 
konsekvenser for enheten. 

Brannstasjonen har god plass til lagring av 
nødvendig kjøretøy og materiell. Enkelte 
rom/soner deles med andre 
etater/kommunen bl.a spiserom, toalett, 
verksted. Det er klart skille mellom 
beredskapssone (kun for brannvesenet) og 
kombinasjonssoner (toalett, spiserom,  
kontor osv.). 

Romstørrelser og rommenes utforming er ikke 
godt egnet for virksomheten. 

Brannstasjonen har redusert kapasitet til lagring 
av nødvendige kjøretøy og materiell og/eller 
garasje eksisterer som kombinasjonsbruk med 
kommunen uten klart definert sone for 
beredskap/vognhall.  

Romstørrelser og rommenes utforming er 
uegnet for virksomheten, og bidrar til 
ineffektiv drift og/eller redusert kapasitet. 

Brannstasjonen har ikke god nok kapasitet 
for lagring av biler og utstyr. Kjøretøy og 
utstyr står ikke samlet på ett sted 
(eksempelvis står biler ute/leid garasje) og 
eller utstyr må ligge på gulv (utfordringer 
med renhold/spyling osv.). Flere lokaler 
deles med andre etater og/eller det er 
utfordrende romløsning og 
lagringssystemer generelt. Det mangler 
tydelig skille for ulike soner. 

Oppstillingsplass

Det er ikke 
behov for/ 
opp-
stillingsplass 
er ikke 
relevant for 
brannstasjo
nen

Alle punktene er oppfylt: 
- Øvelsesområde ligger ved stasjonen og er > 225m2
- Område er tilpasset til å drive følgende øvelser: 
Vannføring og trykktap (for eksempel pumpe- og 
skumøvelser), Brannfysikk og brannkjemi, Førstehjelp, 
Oppmarsj på skadested og fordeling av oppgaver, 
Rolleforståelse og utrykningsledelse
- Oppstillingsplassen er tilrettelagt for å kunne 
gjennomføre øvelser gjennom hele året (f.eks gode 
dreneringsløsninger og rutiner ifht snøbrøyting)
- Ingen symptomer på sprekker, ujevnheter, hull eller 
fallproblemer for underlag.
- Hvis det gjennomføres øvelser som innehar en 
forurensningsfare er det gjennomført tiltak for å 
forhindre forurensning (f.eks er underlaget en tett 
såle/platting (eks. ikke grus) som er utformet 
oljeholdig/forurenset vann kan samles opp, plassen 
ligger ikke i umiddelbar nærhet til sårbare kilder, eks. 
elv/sjø). 
- Oppstillingsplassen ansees ikke som støyende for 
omgivelsene, evt. er tiltak iverksatt for å ivareta støy. 
- Oppstillingsplassen er plassert slik at naboer og 
topografiske forhold er hensyntatt ihht. 
øvelsesomfanget. 

Det eksisterer et avsatt området til å kunne 
drive trening og øvelser i umiddelbar 
nærhet til stasjonen. En stor del av 
punktene beskrevet i tilstandsgrad 0 er 
oppfylt. 

Det eksisterer et avsatt området til å kunne 
drive trening og øvelser i umiddelbar nærhet til 
stasjonen. Få av punktene beskrevet i 
tilstandsgrad 0 er oppfylt. 

Det eksisterer ikke et avsatt området til å 
kunne drive trening og øvelser i umiddelbar 
nærhet til stasjonen og/eller det finnes et 
avsatt området som er veldig mangelfull 
(tilnærmet ingen av punktene beskrevet i 
tilstandsgrad 0 er oppfylt). 
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
FUNKSJONELL EGNETHET BRANNSTASJON

Tilrettelegging for vedlikehold av 
kjøretøy og materiell Brannstasjonen er meget godt innrettet for vedlikehold 

av utstyr.
Stasjonen har eget mekanisk verksted
For stasjoner med røykdykkerutstyr er det eget 
røykdykkerverksted for vedlikehold og fylling av flasker
Verkstedet er et adskilt rom fra vognhallen.

Brannstasjonen er innrettet for enkelt 
vedlikehold av nødvendig utstyr og/eller 
deler verksted med kommunen i samme 
bygning og/eller i umiddelbar nærhet. 

Brannstasjonen har ikke plass, og er ikke 
innredet for vedlikehold av kjøretøy og/eller 
utstyr. Det er inngått  avtaler med verksteder 
for vedlikehold av kjøretøy og utstyr. 

Brannstasjonen har ikke plass, og er ikke 
innredet for vedlikehold av kjøretøy 
og/eller utstyr. Det er utfordrende å få 
reparert og vedlikehold utstyr. 

Nøkkelboks/kodelås
Omfatter nøkkelsystem/løsning for 
tilkomst inn til stasjonen. Relativt ny nøkkelboks/kodelås, meget god tilstand.

Ikke opplevd problemer med bruken og/eller 
brannstasjonen har ikke behov for nøkkelboks/kodelås. 

God tilstand på nøkkelboks/kodelås. 
Ikke opplevd at systemet er ustabilt. Ingen 
problemer med bruken og åpne/lukke 
boksen sommer/vinter (f.eks at 
nøkkelboksen fryser på vinteren).  

Nøkkelboks/kodelås inn til stasjonen er ustabil, 
bør vurdere utskifting. 

Nøkkelboks/kodelås inn til stasjonen er i 
ustand. Behov for utskifting

Plassering av brannstasjon

Alle punkter er oppfylt
- Brannstasjonen ligger ikke i umiddelbar nærhet til 
industri/risikoområder som kan sette stasjonen ut av 
funksjon ved f.eks ugunstige vindretninger.   
- Brannstasjonen ligger ikke i et flomutsatt område, 
sikkerhetsklasse F3 iht. NVE sine registreringer for 
flomsone eller aktsomhetsområder. 
- Brannstasjonen ligger ikke i et skredutsatt område, 
sikkerhetsklasse S3 NVE sine registreringer for skred 
utløsnings- eller aktsomhetsområder. 

2 av 3 punkter er oppfylt
- Brannstasjonen ligger ikke i umiddelbar 
nærhet til industri/risikoområder som kan 
sette stasjonen ut av funksjon ved f.eks 
ugunstige vindretninger.   
- Brannstasjonen ligger ikke i et flomutsatt 
område, sikkerhetsklasse F3 iht. NVE sine 
registreringer for flomsone eller 
aktsomhetsområder. 
- Brannstasjonen ligger ikke i et skredutsatt 
område, sikkerhetsklasse S3 NVE sine 
registreringer for skred utløsnings- eller 
aktsomhetsområder. 

1 av 3 punkter er oppfylt
- Brannstasjonen ligger ikke i umiddelbar 
nærhet til industri/risikoområder som kan sette 
stasjonen ut av funksjon ved f.eks ugunstige 
vindretninger.   
- Brannstasjonen ligger ikke i et flomutsatt 
område, sikkerhetsklasse F3 iht. NVE sine 
registreringer for flomsone eller 
aktsomhetsområder. 
- Brannstasjonen ligger ikke i et skredutsatt 
område, sikkerhetsklasse S3 NVE sine 
registreringer for skred utløsnings- eller 
aktsomhetsområder. 

Ingen punkter oppfylt

Plassering mht. innsatstid.

(Registreres gjennom å se på 
resultater fra GIS-analyser)

Stasjonen tilfredsstiller meget godt følgende krav: 
- Når hele befolkningen innenfor innsatsområde på 30 
min
- Når alle tettsteder på 20 min
- Når alle 10-min objekter på 10 min
- God dekning ifht BRIS-data

Stasjonen oppleves som god beliggenhet 
for å imøtekomme følgende krav: 
- Når hele befolkningen innenfor 
innsatsområde på 30 min
- Når alle tettsteder på 20 min
- Når alle 10-min objekter på 10 min
- God dekning ifht BRIS-data

Stasjonen ligger ikke gunstig til for å 
imøtekomme følgende krav: 
- Når hele befolkningen innenfor innsatsområde 
på 30 min
- Når alle tettsteder på 20 min
- Når alle 10-min objekter på 10 min
- God dekning ifht BRIS-data

Stasjonens beliggenhet har store 
utfordringer for å imøtekomme følgende 
krav: 
- Når hele befolkningen innenfor 
innsatsområde på 30 min
- Når alle tettsteder på 20 min
- Når alle 10-min objekter på 10 min
- God dekning ifht BRIS-data

LOKASJON, TOMT OG OMRÅDEFORHOLD
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
FUNKSJONELL EGNETHET BRANNSTASJON

Utkjøringsmuligheter

Alle punkter er oppfylt:
- Brannstasjonen har oversiktlig og rask 
utkjøringsmulighet. 
- Det finnes alternativ vei ut/inn til brannstasjonen som 
kan benyttes dersom primæralternativ blokkeres av 
ulike årsaker (trafikkulykke, ras, flom etc.).
- Adkomstveier er geografisk spredt (veier er uavhengige 
med hensyn til sårbare forhold).
- Det er få hindringer fra tomt og ut på de mest brukte 
utrykningsveiene. 

3 av 4 punkter er oppfylt
- Brannstasjonen har oversiktlig og rask 
utkjøringsmulighet. 
- Det finnes alternativ vei ut/inn til 
brannstasjonen som kan benyttes dersom 
primæralternativ blokkeres av ulike årsaker 
(trafikkulykke, ras, flom etc.).
- Adkomstveier er geografisk spredt (veier 
er uavhengige med hensyn til sårbare 
forhold).
- Det er få hindringer fra tomt og ut på de 
mest brukte utrykningsveiene. 

1-2 av 4 punkter er oppfylt
- Brannstasjonen har oversiktlig og rask 
utkjøringsmulighet. 
- Det finnes alternativ vei ut/inn til 
brannstasjonen som kan benyttes dersom 
primæralternativ blokkeres av ulike årsaker 
(trafikkulykke, ras, flom etc.).
- Adkomstveier er geografisk spredt (veier er 
uavhengige med hensyn til sårbare forhold).
- Det er få hindringer fra tomt og ut på de mest 
brukte utrykningsveiene. 

Utkjøringsmulighetene er utfordrende. 

Samlokalisering med sivilforsvaret, 
kommunens tekniske materiell 
og/eller andre nødetater Brannstasjonen er samlokalisert med sivilforsvaret, 

kommunens tekniske materiell/personell, AMK og politi. 

Brannstasjonen er samlokalisert med en 
eller flere: sivilforsvaret, kommunens 
tekniske materiell/personell, AMK eller 
politi

Brannstasjonen ligger med umiddelbar nærhet 
(ca. 1 km) til en eller flere: sivilforsvaret, 
kommunens tekniske materiell/personell, AMK 
eller politi

Brannstasjonen er ikke samlokalisert 
og/eller ligger med umiddelbar nærhet (ca. 
1 km) med verken sivilforsvaret, 
kommunens tekniske materiell/personell, 
AMK eller politi

Parkeringsmuligheter (innsats)

Brannstasjo
nen er en 
heltids-
stasjon

Det er gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet 
til stasjonen for hele innsatsstyrken (kapasitet til over 14 
biler). Det er ingen muligheter for at parkering vil kunne 
være til hinder for utrykningskjøretøy. 

Det er parkeringsmuligheter i umiddelbar 
nærhet til stasjonen for en stor del av 
innsatsstyrken (12-14 biler). Oversiktlig 
parkering som muliggjør god 
fremkommelighet for utrykningskjøretøy. 

Det er parkeringsmuligheter i umiddelbar 
nærhet til stasjonen for ca. halvparten eller 
mindre av innsatsstyrken (< 12 biler). 
Parkeringsplass er smal/fare for feilparkering 
som kan medføre hinder for utrykningskjøretøy. 

Det er liten (tilnærmet ingen) 
parkeringsmuligheter for innsatsstyrken i 
umiddelbar nærhet til stasjonen.

Brannstasjonen ligger utfordrende til med 
hensyn til bemanning og utrustning av 
beredskap. 

Beliggenhet ifht. 
bemanning/rekruttering

Brannstasjo
nen er en 
heltids-
stasjon

For deltidsstasjoner, alle punkter er oppfylt: 
- Stasjonen er tilfredsstillende bemannet med 
innsatspersonell og følger krav kartlagt og angitt 
gjennom ROS-analyse og beredskapsanalyse.  
- Brannstasjonen ligger hensiktsmessig til ifht dagens 
bemanning. 
- Brannstasjonen ligger i nærhet til tettsted der dette 
finnes
- Det er ingen utfordringer med rekruttering av 
nødvendig personell til stasjonen
- Personell både bor og jobber i nærhet til 
brannstasjonen
- Hvis andre behov ikke er identifisert i analyser; 
brannstasjonen tilfredsstiller selv, eller med bistand fra 
nærliggende stasjon krav til 2.utrykning på 12-15 
mannskap 10-15 minutter etter at førsteinnsats er 
iverksatt. 

For deltidsstasjoner, 4 av 5(6) punkter er 
oppfylt: 
- Stasjonen er tilfredsstillende bemannet 
med innsatspersonell og følger krav kartlagt 
og angitt gjennom ROS-analyse og 
beredskapsanalyse.  
- Brannstasjonen ligger hensiktsmessig til 
ifht dagens bemanning. 
- Brannstasjonen ligger i nærhet til tettsted 
der dette finnes
- Det er ingen utfordringer med 
rekruttering av nødvendig personell til 
stasjonen
- Personell både bor og jobber i nærhet til 
brannstasjonen
- Hvis andre behov ikke er identifisert i 
analyser; brannstasjonen tilfredsstiller selv, 
eller med bistand fra nærliggende stasjon 
krav til 2.utrykning på 12-15 mannskap 10-
15 minutter etter at førsteinnsats er 
iverksatt. 

For deltidsstasjoner, mindre enn 3 av 5(6) 
punkter er oppfylt: 
- Stasjonen er tilfredsstillende bemannet med 
innsatspersonell og følger krav kartlagt og angitt 
gjennom ROS-analyse og beredskapsanalyse.  
- Brannstasjonen ligger hensiktsmessig til ifht 
dagens bemanning. 
- Brannstasjonen ligger i nærhet til tettsted der 
dette finnes
- Det er ingen utfordringer med rekruttering av 
nødvendig personell til stasjonen
- Personell både bor og jobber i nærhet til 
brannstasjonen
- Hvis andre behov ikke er identifisert i analyser; 
brannstasjonen tilfredsstiller selv, eller med 
bistand fra nærliggende stasjon krav til 
2.utrykning på 12-15 mannskap 10-15 minutter 
etter at førsteinnsats er iverksatt. 
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Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3

Sikre grunnforhold, fundamentert på/til fjell 
(peler). Ingen tegn til eller risiko for 
setninger. Ingen tegn til nedbryting eller 
svekkelse av bæresystem som følge av 
alder, økte påkjenninger el. Ingen 
nedbøying etc.

Sikre grunnforhold, fundamenter på såle- 
eller punktfundamenter på løsmasser. Små 
tegn til setninger/riss men stabilt.

Uklare/usikre grunnforhold. Fundamentert 
på såle, noe tegn til økende setninger. Klare 
tegn til svekkelser i form av avskallinger, 
sprekker etc.

Ustabile grunnforhold, tegn til setninger 
eller høy risiko for påbegynnende setninger. 
Tydelige tegn til nedbryting eller svekkelse 
av bæresystem som følge av alder, økte 
påkjenninger el. Tegn på 
underdimensjonering, synlig nedbøying, 
armeringskorrosjon etc.

Ingen skader, kun mindre slitasje fra 
nybyggstandard. God tetthet. Åpnes og 
lukkes uten problemer. Ingen merkbare 
svakheter ved hengslene. 

Noe avflassing på overflatebehandling. 
Ingen tegn på råte. Åpningsfelt går noe 
tregt, men lar seg åpne og lukke. Ingen tegn 
til trekk.

Oppsprukket treverk og tegn på 
begynnende råte. Stedvis luftlekkasjer. 
Delvis behov for oppgradering/utskiftning. 
Noe slark i ramme. Anstrengelse for åpne 
og lukke. Merkbare skader på 
innfesting/hengsling. 

Åpningsfelt lar seg ikke åpne. Store skader, 
merkbare utettheter, sprekkdannelse 
og/eller råte i karm/ramme, stedvis 
punkterte ruter, dårlige hengsler etc. Behov 
for utskiftning.

Ingen skader, kun mindre slitasje fra 
nybyggstandard. 

Noe avflassing / små riss  på 
overflatebehandling. Ingen tegn på råte / 
korrosjon. Ingen fare for fuktinntregning. 
Ingen kjente eller synlige lekkasjer.

Oppsprukket treverk/ puss og tegn på 
begynnende råte / korrosjon. Tegn til 
frostsprengning/avskalling. Behov for 
stedvis rehabilitering/utskiftning.

Stort omfang av store skader, riss, sprekker, 
råte, avskallinger etc. Behov for 
totalutskiftning/-rehabilitering.

Ingen skader, kun mindre slitasje/aldring fra 
nybyggstandard. God utforming i tekning og 
beslag i tilslutninger til gjennomføringer, 
piper, takrenner etc. God avrenning mot 
renne/sluk. Tilstrekkelig antall sluk. Ingen 
tegn til misfarging/begroing.

Begynnende mosegroing. Små/lite tegn til 
slitasje på tekking / deformasjoner på 
renner / avløp / beslag. Mulighet/registrert 
stående vann på takflater. For få 
slukpunkter.

Klare tegn på begynnende skader i tekking. 
Lekkasjer i nedløprør, og renner. 
Omfattende mosevekst. Behov for periodisk 
vedlikehold eller punktvis utskiftning.

Store skader i tekningen, lekkasje, brudd i 
nedløpsrør, tette sluk etc. Synlige eller 
sannsynlige fuktskader på underliggende 
bygningsdeler. Krav til 
rehabilitering/utskiftning

Ingen skader, kun mindre slitasje fra 
nybyggstandard. Ingen skjevheter eller 
ujevnheter. Jevne, fine overflater med 
tilnærmet nye belegg.

Begynnende tydelig slitasje. Noe avflassing / 
små riss. Slitasje i trafikkerte arealer. 
Gulvbelegget har god kontakt med 
underlaget og har komplette sveiser.

Punktvis sterk slitasje / sprekker. Hakk og 
sår i belegg, noe svikt i beleggets kontakt 
med underlaget. Behov for periodisk 
vedlikehold eller punktvis utskiftning. 

Store skader og omfattende slitasje, 
råteskader, riss og sprekker. Behov for 
omfattende oppussing og 
rehabilitering/utskiftning.

Ingen skader, kun mindre slitasje/aldring fra 
nybyggstandard.

Få skader og ok standard. Noe slitasje. 
Delvis behov for løpende 
reparasjoner/vedlikehold.

Slitt og en del skader. Fuktskader, hakk og 
sår, rissdannelser, store skjevheter. 
Umoderne og lite funksjonelt. Behov for 
stedvis utskifting.

Omfattende skader og slitasje. Utidsmessig 
og lite funksjonelt. Behov for 
totalutskiftning.

Bunnledninger, ledningsnett, armatur og 
utstyr i tilnærmet nybyggkvalitet. Ingen 
tegn til problemer. Gjenstående levetid 
tilnærmet som nytt anlegg. Restkapasitet

Anlegg inntil 15 år men godt ivaretatt. Ingen 
tegn til lekkasjer. God kapasitet

Eldre anlegg inntil 30 år. Eldre anlegg enn 
30 år men godt ivaretatt med utskifting av 
deler. Tegn til underkapasitet. Stedvis 
behov for utskiftning/utbytte deler.

Anlegg over 30 år og uten noen utskiftinger. 
Stort behov for utskiftning/oppgradering.

TEKNISK TILSTAND BRANNSTASJON

Grunn, fundamenter og bæresystem
Omfatter bl.a. direkte fundamenter, søyler, avstivende 
konstruksjoner, såler og banketter. Peler, pilarer og 
tilhørende fundamenter. Omfatter ikke drenering 
(dekkes av utendørs)

Vinduer, ytterdører og porter
Omfatter bl.a. blindkarm, tetting, utforinger, belistning, 
lås og beslag, sålbenkbeslag, vannbrettbeslag og 
bygningsbeslag. Omfatter ikke glassfasader eller markiser 
(dekkes av utvendig kledning). 

Utvendig kledning og overflate
Omfatter også utvendige trapper, balkonger, markiser, 
og beslag som ikke inngår i vinduer, ytterdører.

Yttertak, takrenner, nedløp
Primærkonstruksjon (inklusive isolasjon og 
undertaksbelegg) , taktekking, glasstak, gesimser, 
takrenner og nedløp.

Bygningsdel/omfatter
BYGG

VVS

Innvendig kledning, overflater(gulv og himling), 
innvendige vinduer og dører, innvendige trapper

Fast inventar
Murte piper og ildsteder, kjøkkeninnredning, innredning 
og garnityr for våtrom, skap og reoler, sittebenker og 
annet fast inventar. Omfatter kun det organisasjonen har 
vedlikeholdsansvar for.

Sanitær
Bunnledninger, ledningsnett, armatur og utstyr 
(servanter, klosettskåler, benkeslag osv.). 
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Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
TEKNISK TILSTAND BRANNSTASJON

Bygningsdel/omfatter

Anlegg inntil 5 år. Ledningsnett, armatur og 
utstyr i god stand og tilnærmet 
nybyggkvalitet. Gjenstående levetid 
tilnærmet som nytt anlegg. Rom og 
soneregulering. Restkapasitet. Flere 
energikilder

Anlegg 5-15 år eller eldre anlegg enn 15 år 
men godt ivaretatt med nødvendig 
vedlikehold.  Soneregulering og 
termostatstyring. Ingen tegn til lekkasjer. 
God kapasitet

Eldre anlegg 15-20 år eller eldre anlegg enn 
20 år men godt ivaretatt med utskifting av 
deler. Ingen rom eller soneregulering. Tegn 
til underkapasitet. Stedvis behov for 
utskiftning/utbytte deler.

Anlegg over 20 år og uten noen utskiftinger. 
Lekkasjer, omfattende skader. Stort behov 
for utskiftning/oppgradering.

Ledningsnett, armatur og utstyr i god stand 
og tilnærmet nybyggkvalitet. Gjenstående 
levetid tilnærmet som nytt anlegg. Rom og 
soneregulering. Restkapasitet. 

Anlegg inntil 10 år. Soneregulering. Ingen 
tegn til lekkasjer. God kapasitet

Eldre anlegg inntil 20 år. Eldre anlegg enn 
20 år men godt ivaretatt med utskifting av 
deler. Ingen rom eller soneregulering. Tegn 
til underkapasitet. Stedvis behov for 
utskiftning/utbytte deler.

Anlegg over 20 år og uten noen utskiftinger. 
Lekkasjer, underkapasitet og omfattende 
skader. Stort behov for 
utskiftning/oppgradering.

Anlegget er moderne og i meget god stand 
og iht forskriftskrav

Anlegg i god stand, tilfredsstiller 
forskriftskrav.

Eldre anlegg med behov for 
oppgradering/utskiftning av 
enkeltkomponenter.

Tilfredsstiller ikke forskriftskrav

Nyere anlegg i meget god stand. Ingen 
driftsstans. Kapasitet iht funksjonskrav (og 
evt restkapasitet) og stor energifleksibilitet. 
Tilstrekkelig filtrering, god fordeling og uten 
trekk. Gjenvinningsanlegg. (Mangler anlegg, 
men har ikke behov.)

Anlegg inntil 10 år. Fungerer 
tilfredsstillende. Få/ingen driftsstans. 
Kapasitet iht funksjonskrav og en viss grad 
av energifleksibilitet. Tilstrekkelig filtrert og 
lavt forurensingsnivå. Litt skittent i kanaler. 
Noe trekk som følge av 
luftfordelingsprinsipp og utforming. Har 
gjenvinningsanlegg.  

Anlegg inntil 25 år. Fungerer ikke 
tilfredsstillende, enkelte driftsstans. Feil 
luftfordelingsprinsipp/utforming forårsaker 
trekk. Behov for delvis 
oppgradering/utskiftning/rengjøring. Tegn 
til underkapasitet.

Mangler anlegg, men har behov. Evt. anlegg 
over 25 år. Stor sannsynlighet for 
funksjonssvikt/ hyppige driftsstans. 
Kapasitet ikke iht funksjonskrav. Ikke 
tilstrekkelig filtrering. Ingen 
energifleksibilitet. Krav til utskiftning.  

Bæresystemer, jording etc i meget god 
stand. Inntaks- og stigeledninger, hoved- og 
underfordelinger i meget god stand. 
Tilnærmet nytt anlegg. Bra 
reservekapasitet/ tilstrekkelig dimensjonert 
i forhold til dagens behov 

Nyere anlegg. Nødvendig dokumentasjon 
jording forefinnes. OK reservekapasitet/ 
tilstrekkelig dimensjonert i forhold til 
dagens behov 

Eldre anlegg uten dokumentert jording.  
Enkelte bæresystemer i dårlig stand og lite 
reservekapasitet. Kortslutningsnivåer og 
stigeledninger bør dokumenteres. Enkelte 
stigekabler og brytere er 
underdimensjonert i forhold til dagens 
behov.

Gammelt anlegg. Stort behov for 
utskifting/oppgradering. Nødvendige 
målinger bør utføres. Tegn til 
underkapasitet

Kursopplegg, belysningsutstyr, armaturer, 
nødlys, varmeovner, varmtvannsbereder, 
stikkontakter, automatiseringsanlegg etc i 
meget god stand. Tilnærmet nytt anlegg

Anleggene framstår med god kvalitet og 
tilfredsstiller forskrifts- og funksjonskrav. 

Lysanlegget er umoderne og gir generelt 
dårlige lysnivåer og en del blending. 
Nødlysanlegget tilfredsstiller ikke 
forskriftskrav. Eldre varmeanlegg med dårlig 
reguleringsmulighet. Behov for delvis 
oppgradering/utskiftning. 

Gammelt anlegg. Stort behov for 
utskifting/oppgradering

Varme 
For bygninger/ etasjer uten vannbårent varmeanlegg 
(radiatorer, vannbårengulvvarme osv.). NB: Elektriske 
varmeovner ligger under "Elkraft".

Kjøling
Omfatter komfortkjøling og prosesskjøling (kjølerom- og 
fryserom, kjølesystem for virksomhet og produksjon), 
Husk å skille ut brukerutstyr.

Brannslokking
Omfatter installasjon for manuell eller automatisk 
brannslokking med vann. Ledninger armaturer, utstyr og 
eventuelt isolering.  Gjelder håndslukkere (ikke løse 
apparater) og sprinkleranlegg, samt installasjon for 
vanntåke og inertgass. Brannvarsling ligger under "Tele 
og auto".

Luftbehandling / ventilasjon
Installasjon for mekanisk ventilasjon.
Kanalnett i grunnen for luftbehandling
Kanalnett for luftbehandling.
Utstyr for luftfordeling og luftbehandling, samt isolasjon 
av installasjon.

ELKRAFT
Generelle anlegg / fordeling. 
Basisinstallasjoner
for elkraft, høyspent forsyning (fordelingssystemer og 
nettstasjoner), lavspent forsyning (elkraftinntak, 
hovedtavle, hovedfordeling, stigekabler, krafttilførsel til 
alminnelig bruk og drifttekniske (solskjerming, VVS-utstyr 
etc.)).

Lys/elvarme/driftsteknisk. 
Omfatter belysningsutstyr, armaturer, nødlysutstyr, 
varmeovner, varmeelementer for innebygging, 
vannvarmere og elektrokjeler. Omfatter også evt. 
reservekraft.
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Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
TEKNISK TILSTAND BRANNSTASJON

Bygningsdel/omfatter

Bæresystemer og fordelinger i meget god 
stand og god reservekapasitet. Tilnærmet 
nytt anlegg. Kursopplegg og utstyr er i 
meget god stand og tilnærmet nytt.

Moderne anlegg. Tilstrekkelig 
reservekapasitet og tilfredsstillende 
driftssikkerhet og tilfredsstiller 
funksjonskrav.

Eldre anlegg med lite reservekapasitet og 
umoderne teknologi og behov for 
oppgradering av enkelte anleggstyper.

Gammelt anlegg. For liten kapasitet, 
utidsmessige og behov for 
oppgradering/utskiftning

Heis(er) av nyere dato i meget god stand, 
driftssikker. HC-tilpasset. God kapasitet.

Heis(er) av litt eldre dato men gjennomførte 
service som gir god stand, driftssikker. HC-
tilpasset. Tilstrekkelig kapasitet.

Heis(er) av eldre dato men gjennomførte 
service som gir god stand, noe ustabil drift. 
Ikke HC-tilpasset. Tegn til underkapasitet.

Heis over 30 år. Stor risiko for driftsstans. 
Ikke HC-tilpasset. For liten kapasitet. 
Dersom det ikke er heis i bygget men det er 
påkrevd.

Avfallsanlegg av nyere dato. Kildesortering / 
komprimatoranlegg. Kjøling der det er 
påkrevet

Avfallsanlegg. Kildesortering og sentral 
plassering. Kjøling der det er påkrevet

Eldre anlegg tilfeldig plassert. Ikke 
kildesortering. Ikke kjøling

Eldre anlegg tilfeldig plassert. Ikke 
kildesortering. Skjemmende og upraktisk. 
Ikke kjøling. Evt. mangler rom men er 
påkrevd. 

Nyere anlegg i meget god stand og god 
kapasitet

Nyere anlegg med god kvalitet og med 
tilfredsstillende kapasitet og funksjoner.

Eldre anlegg med behov for noe 
oppgradering. Stedvis behov for 
utskiftning/utbytte deler.

Gammelt anlegg med stort behov for 
utskifting/oppgradering. For liten kapasitet.

Fast dekke på trafikkarealer tilknyttet 
bygningen. Bra "gå av deg skitten" sone 
foran innganger.  Terrengform rundt 
bygning sikrer avrenning (fall fra vegg), og 
øvrig drenasje fungerer bra. 

Delvis (noe grus) fast dekke på 
trafikkarealer tilknyttet bygningen. 
Tilfredsstillende "gå av deg skitten" sone 
foran innganger. Ingen registrerte 
problemer med drenasje. Få 
vanninnsamlinger på terreng.

Grusdekke på trafikkarealer. Dårlig "gå av 
deg skitten" sone foran innganger. Tegn til 
opphoping av overvann grunnet dårlig 
drenasje. Manglende/tette sluk. Manglende 
fall mot sluk.

Grus / leire på trafikkarealer. Dårlig "gå av 
deg skitten" sone foran innganger. 
Terrengform bidrar ikke til avrenning fra 
vegg. Omfattende vannansamlinger grunnet 
dårlig drenasje. Strakstiltak kreves.

Utendørs VAR og EL tekniske anlegg
Omfatter utendørs VA (vannforsyning, spillvann, 
bortledning av overflatevann fra nedløp) og evt. Utendørs 
Renovasjonsanlegg. Omfatter også utendørs varme og EL 
tekniske anlegg

Terrengbehandling. Drenasje.
Drenering av terreng utomhus i direkte tilknytning til 
bygget. Omfatter ikke parkeringsplasser for flere bygg, 
lekeplasser, eller andre utomhus anlegg.

TELE OG AUTOMATISERING

ANDRE INSTALLASJONER

UTENDØRS

Heiser
For bygninger/etasjer uten heiser. Gjelder også løftebord. 
N/A dersom det ikke finnes i bygget og ikke er påkrevd.

Avfall
Omfatter egne separate avfallsrom innendørs, utstyr for 
behandling av avfall. Ofte mer teknisk krevende rom enn 
et rent lagerrom. N/A dersom slikt rom ikke finnes i 
bygget og ikke er påkrevd.

Generelle anlegg og svakstrømsanlegg 
Data, telefon, alarm og signal, lyd og bilde, brannalarm, 
integrert kommunikasjon, uranlegg og tidsregistrering, 
sensorer og annet anlegg for automatisering.
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
BEMANNING
Oppmøte ved hendelse

Erfaringsmessig er det ikke utfordringer 
med å få tilstrekkelig mannskap i innsats 
fra brannstasjonen (evt. inkl. bistand fra 
nærliggende stasjoner) innen verken 
dimensjoneringsforskriftens eller brann- 
og redningsvesenforskriftens krav/mål 
med dagens organisering og 
dimensjonering. 

Erfaringsmessig er det få (unntaksvis) 
utfordringer med å få tilstrekkelig 
mannskap i innsats fra brannstasjonen 
(evt. inkl. bistand fra nærliggende 
stasjoner) innen verken 
dimensjoneringsforskriftens eller brann- 
og redningsvesenforskriftens krav/mål 
med dagens organisering og 
dimensjonering. 

Erfaringsmessig er det litt utfordringer 
med å få tilstrekkelig mannskap i innsats 
fra brannstasjonen (evt. inkl. bistand fra 
nærliggende stasjoner) innen 
dimensjoneringsforskriftens eller brann- 
og redningsvesenforskriftens krav/mål 
med dagens organisering og 
dimensjonering. 

Erfaringsmessig er det store utfordringer 
med å få tilstrekkelig mannskap i innsats 
fra brannstasjonen (evt. inkl. bistand fra 
nærliggende stasjoner) innen 
dimensjoneringsforskriftens eller brann- 
og redningsvesenforskriftens krav/mål 
med dagens organisering og 
dimensjonering. 

Beredskap for tankbil og høydeberedskap

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

Brannstasjone
n vil ikke iht. 
forskriften ha 
behov for å 
dimensjonere 
for støtte-
styrke

Brannstasjonen har tankbilberedskap 
og/eller høydeberedskap iht. føringer lagt 
i kommunens planer. Det finnes 
tilstrekkelig personell som kan kjøre 
tankbilen og/eller stige-/snorkelbilen ut 
samtidig med førsteutrykningen.

Brannstasjonen har tankbilberedskap 
og/eller høydeberedskap iht. føringer lagt 
i kommunens planer. Det finnes 
tilstrekkelig personell som kan kjøre 
tankbilen og/eller stige-/snorkelbilen ut 
samtidig med førsteutrykningen, men det 
har vært enkelte tilfeller hvor mannskap 
har manglet fører ved utrykning.  

Brannstasjonen har tankbilberedskap 
og/eller høydeberedskap iht. føringer lagt 
i kommunens planer. Det finnes 
tilstrekkelig personell som kan kjøre 
tankbilen og/eller stige-/snorkelbilen ut 
samtidig med førsteutrykningen, men det 
har vært flere tilfeller hvor mannskap har 
manglet fører ved utrykning.  

Brannstasjonen har tankbilberedskap 
og/eller høydeberedskap iht. føringer lagt 
i kommunens planer. Det finnes tilnærmet 
ingen personell som kan kjøre bilen(e ). 

Røykdykking

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.

Brannstasjone
n har ikke, og 
er ikke 
dimensjonert 
for innsats 
med røyk-
dykkere

Det finnes tilstrekkelig personell ihht. 
brannstasjonens dimensjonering for 
røykdykkerinnsats og innsatsnivå og det 
finnes tilstrekkelig personell på stasjonen 
med kompetanse til å sikre og lede 
røykdykking. 

(Skal ikke benyttes)

Det er ikke nok personell ihht. 
brannstasjonens dimensjonering for 
røykdykkerinnsats og innsatsnivå, og/eller 
det finnes ikke tilstrekkelig personell på 
stasjonen med kompetanse til å sikre og 
lede røykdykking. 

Brannstasjonen skal være dimensjonert 
for røykdykkerinnsats. Det finnes ingen 
personell til å gjennomføre iht. 
røykdykkernivå for stasjonen og/eller det 
finnes ingen personell på stasjonen med 
kompetanse til å sikre og lede 
røykdykking. 

Kjemikaliedykkere.

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.

Brannstasjone
n har ikke, og 
er ikke 
dimensjonert 
for innsats 
med 
kjemikalie-
dykkere

Det finnes tilstrekkelig personell ihht. 
brannstasjonens dimensjonering for 
kjemikaliedykkerinnsats og det finnes 
tilstrekkelig personell på stasjonen med 
kompetanse til å sikre og lede 
kjemikaliedykking. 

(Skal ikke benyttes)

Det er ikke nok personell ihht. 
brannstasjonens dimensjonering for 
kjemikaliedykkerinnsats, og/eller det 
finnes ikke tilstrekkelig personell på 
stasjonen med kompetanse til å sikre og 
lede kjemikaliedykking. 

Brannstasjonen skal være dimensjonert 
for kjemikaliedykkerinnsats. Det finnes 
ingen personell til å gjennomføre iht. 
røykdykkernivå for stasjonen og/eller det 
finnes ingen personell med kompetanse 
på stasjonen til å sikre og lede 
kjemikaliedykking. 

Mangfoldig arbeidsstyrke

Variasjon av personell med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, 
utdanning, verdier.

Brannstasjonen har stor grad av mangfold 
blant ansatte (En god variasjon av 
personell med hensyn til alder, utdanning, 
kjønn og etnisitet)

Brannstasjonen har en viss grad av 
mangfold blant ansatte. Det er noe 
variasjon av personell med hensyn til 
alder, etnisitet, verdier og utdanning. 

Brannstasjonen har liten grad av mangfold 
blant ansatte. Det er liten variasjon av 
personell med hensyn til alder, etnisitet, 
verdier og utdanning. 

Brannstasjonen har tilnærmet ingen grad 
av mangfold blant ansatte.

BEMANNING OG KOMPETANSE
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
BEMANNING OG KOMPETANSE

KOMPETANSE

Øvelser (generell)

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.

Alle brannkonstabler (deltidsstyrke (med 
og uten vakt) og tilknyttet depot) har 
deltatt på øvelser tilsvarende 20 timer det 
siste året. Personell som får lite erfaring 
gjennom reelle branntilfeller er organisert 
med hospiteringsordning med større 
heltidsbrannvesen. 

Alle brannkonstabler (kasernert) har 
deltatt på øvelser tilvarende 33 timer det 
siste året.

Ca. 80- 99 % av  brannkonstabler 
(deltidsstyrke (med og uten vakt) og 
tilknyttet depot) har deltatt på øvelser 
tilsvarende 20 timer det siste året. 

Ca. 80-99 % av  brannkonstabler 
(kasernert) har deltatt på øvelser 
tilvarende 33 timer det siste året.

Ca. 50- 79 % av  brannkonstabler 
(deltidsstyrke (med og uten vakt) og 
tilknyttet depot) har deltatt på øvelser 
tilsvarende 20 timer det siste året. 

Ca. 50- 79 % av  brannkonstabler 
(kasernert) har deltatt på øvelser 
tilvarende 33 timer det siste året.

Ca. 0- 49 % av  brannkonstabler 
(deltidsstyrke (med og uten vakt) og 
tilknyttet depot) har deltatt på øvelser 
tilsvarende 20 timer det siste året. 

Ca. 0- 49 % av  brannkonstabler 
(kasernert) har deltatt på øvelser 
tilvarende 33 timer det siste året.

Kompetanse (generell)
Brannkonstabler
Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for 
brannkonstabel

Feiersvenn
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn skal utføres av personell 
som innehar svennebrev i feiefag eller tilsvarende 
kvalifikasjoner

Forebyggende personell
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.

Utrykningsleder
Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for 
brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I og II. For 
utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke 
beredskapsutdanning trinn II.

Alt personell på stasjonen tilfredsstiller 
gitte kompetansekrav 

80-99 % av personell på stasjonen 
tilfredsstiller gitte kompetansekrav

50-79% av personell på stasjonen 
tilfredsstiller gitte kompetansekrav

0-49 % av personell på stasjonen 
tilfredsstiller gitte kompetansekrav
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
BEMANNING OG KOMPETANSE

Røykdykking (øvelser og kompetanse)

Brannstasjone
n har ikke 
røykdykkere

Alt mannskap som utøver 
røykdykkerinnsats har:
- nødvendig kompetanse (gjennomført 
yrkesutdanning for 
brannkonstabel/dokumentasjon på 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne inngå i 
et røykdykkerlag).  
- mer enn 4 røykdykkerøvelser pr. år, 
herav mer enn en varm øvelse (alternativt: 
mer enn 6 røykdykker- og 
kjemikaliedykkerøvelser pr. år, herav 
minst en varm røykdykkerøvelse og en 
skarp kjemikaliedykkerøvelse).
 
Det foreligger skriftlige planer for 
øvelsesaktivitetene og hvilke øvelser som 
skal gjennomføres. 

Ca. 80-99% stor del av mannskapet som 
utøver røykdykkerinnsats har:
- nødvendig kompetanse (gjennomført 
yrkesutdanning for 
brannkonstabel/dokumentasjon på 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne inngå i 
et røykdykkerlag).  
- minst 4 røykdykkerøvelser pr. år, herav 
minst en varm øvelse (alternativt: minst 6 
røykdykker og kjemikaliedykkerøvelser pr. 
år, herav minst en varm røykdykkerøvelse 
og en skarp kjemikaliedykkerøvelse).
 
Det foreligger skriftlige planer for 
øvelsesaktivitetene og hvilke øvelser som 
skal gjennomføres. 

Ca. 50- 79 % av mannskapet som utøver 
røykdykkerinnsats har:
- nødvendig kompetanse (gjennomført 
yrkesutdanning for 
brannkonstabel/dokumentasjon på 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne inngå i 
et røykdykkerlag).  
- minst 4 røykdykkerøvelser pr. år, herav 
minst en varm øvelse (alternativt: minst 6 
røykdykker og kjemikaliedykkerøvelser pr. 
år, herav minst en varm røykdykkerøvelse 
og en skarp kjemikaliedykkerøvelse).
 
Det foreligger skriftlige planer for 
øvelsesaktivitetene og hvilke øvelser som 
skal gjennomføres.  

Ca. 0- 49 % av mannskapet som utøver 
røykdykkerinnsats har:
- nødvendig kompetanse (gjennomført 
yrkesutdanning for 
brannkonstabel/dokumentasjon på 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne inngå i 
et røykdykkerlag).  
- minst 4 røykdykkerøvelser pr. år, herav 
minst en varm øvelse (alternativt: minst 6 
røykdykker og kjemikaliedykkerøvelser pr. 
år, herav minst en varm røykdykkerøvelse 
og en skarp kjemikaliedykkerøvelse).
 
Det foreligger skriftlige planer for 
øvelsesaktivitetene og hvilke øvelser som 
skal gjennomføres. 

Kjemikaliedykking (øvelser og kompetanse)

Brannstasjone
n har ikke 
kjemikalie-
dykkere

Alt mannskap som utøver 
kjemikaliedykkerinnsats har:
- nødvendig kompetanse (gjennomført 
yrkesutdanning for 
brannkonstabel/dokumentasjon på 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne inngå i 
et røykdykkerlag).  
- mer enn 3 kjemikaliedykkerøvelse pr. år, 
herav minst en skarp øvelse (alternativt 
mer enn 6 røykdykker- og 
kjemikaliedykkerøvelser pr. år, herav 
minst en varm røykdykkerøvelse og en 
skarp kjemikaliedykkerøvelse).
 
Det foreligger skriftlige planer for 
øvelsesaktivitetene og hvilke øvelser som 
skal gjennomføres. 

Ca. 80- 99% av mannskapet som utøver 
kjemikaliedykkerinnsats har:
- nødvendig kompetanse (gjennomført 
yrkesutdanning for 
brannkonstabel/dokumentasjon på 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne inngå i 
et røykdykkerlag).  
- minst 3 kjemikaliedykkerøvelse pr. år, 
herav minst en skarp øvelse (alternativt 
minst 6 røykdykker- og 
kjemikaliedykkerøvelser pr. år, herav 
minst en varm røykdykkerøvelse og en 
skarp kjemikaliedykkerøvelse).
 
Det foreligger skriftlige planer for 
øvelsesaktivitetene og hvilke øvelser som 
skal gjennomføres. 

Ca. 50- 79 % av mannskapet som utøver 
kjemikaliedykkerinnsats har:
- nødvendig kompetanse (gjennomført 
yrkesutdanning for 
brannkonstabel/dokumentasjon på 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne inngå i 
et røykdykkerlag).  
- minst 3 kjemikaliedykkerøvelse pr. år, 
herav minst en skarp øvelse (alternativt 
minst 6 røykdykker- og 
kjemikaliedykkerøvelser pr. år, herav 
minst en varm røykdykkerøvelse og en 
skarp kjemikaliedykkerøvelse).
 
Det foreligger skriftlige planer for 
øvelsesaktivitetene og hvilke øvelser som 
skal gjennomføres. 

Ca. 0- 49 % av mannskapet som utøver 
kjemikaliedykkerinnsats har:
- nødvendig kompetanse (gjennomført 
yrkesutdanning for 
brannkonstabel/dokumentasjon på 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne inngå i 
et røykdykkerlag).  
- minst 3 kjemikaliedykkerøvelse pr. år, 
herav minst en skarp øvelse (alternativt 
minst 6 røykdykker- og 
kjemikaliedykkerøvelser pr. år, herav 
minst en varm røykdykkerøvelse og en 
skarp kjemikaliedykkerøvelse).
 
Det foreligger skriftlige planer for 
øvelsesaktivitetene og hvilke øvelser som 
skal gjennomføres. 

Helseoppdrag og førstehjelp Alle ansatte på stasjonen har 
tilfredsstillende kompetanse (kursing, 
øvelser og erfaring)  for å kunne håndtere 
aktuelle helseoppdrag og for å kunne yte 
tilstrekkelig førstehjelp, eksempelvis 
korrekt bruk av hjertestarter, hjerte-lunge 
redning, annen akutt førstehjelpsinnsats 
og løfte/bære-oppdrag. 

Alle ansatte er kjent med og kan bruke det 
utstyr som er tilgjengelig på 
stasjonen/utrustningen i bilen. 

80- 99 % av ansatte på stasjonen har 
tilfredsstillende kompetanse (kursing, 
øvelser og erfaring)  for å kunne håndtere 
aktuelle helseoppdrag og for å kunne yte 
tilstrekkelig førstehjelp. Eksempelvis 
korrekt bruk av hjertestarter, hjerte-lunge 
redning, annen akutt førstehjelpsinnsats 
og løfte/bære-oppdrag. 

80- 99 % av ansatte er kjent med og kan 
bruke det utstyr som er tilgjengelig på 
stasjonen/utrustningen i bilen. 

50 - 79 % av ansatte på stasjonen har 
tilfredsstillende kompetanse (kursing, 
øvelser og erfaring)  for å kunne håndtere 
aktuelle helseoppdrag og for å kunne yte 
tilstrekkelig førstehjelp. Eksempelvis 
korrekt bruk av hjertestarter, hjerte-lunge 
redning, annen akutt førstehjelpsinnsats 
og løfte/bære-oppdrag. 

50 - 79 % av ansatte er kjent med og kan 
bruke det utstyr som er tilgjengelig på 
stasjonen/utrustningen i bilen. 

0- 49 % av ansatte på stasjonen har 
tilfredsstillende kompetanse (kursing, 
øvelser og erfaring)  for å kunne håndtere 
aktuelle helseoppdrag og for å kunne yte 
tilstrekkelig førstehjelp. Eksempelvis 
korrekt bruk av hjertestarter, hjerte-lunge 
redning, annen akutt førstehjelpsinnsats 
og løfte/bære-oppdrag. 

0- 49 % av ansatte er kjent med og kan 
bruke det utstyr som er tilgjengelig på 
stasjonen/utrustningen i bilen. 
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Helseoppdrag- "Mens du venter på Ambulansen"

Kun for stasjoner som inngår i "Mens du venter på 
Ambulansen"-prosjektet

Brannstasjonen 
har ikke formell 
avtale eller 
andre 
forventninger 
knyttet til 
"Mens du 
venter på 
Ambulansen"-
prosjektet

Alle ansatte på stasjonen har gjennomgått 
kurset "Mens du venter på ambulansen" i 
regi av Norsk luftambulanse (16 timers 
grunnopplæring og 6 timers årlig 
vedlikeholdstrening). Alle ansatte kan 
bruke det utstyr som er tilgjengelig på 
stasjonen/utrustningen i bilen. 

80- 99% av ansatte på stasjonen har 
gjennomgått kurset "Mens du venter på 
ambulansen" i regi av Norsk 
luftambulanse (16 timers grunnopplæring 
og 6 timers årlig vedlikeholdstrening). 
Tilsvarende andel av ansatte kan bruke det 
utstyr som er tilgjengelig på 
stasjonen/utrustningen i bilen. 

50- 79 % av ansatte på stasjonen har 
gjennomgått kurset "Mens du venter på 
ambulansen" i regi av Norsk 
luftambulanse (16 timers grunnopplæring 
og 6 timers årlig vedlikeholdstrening). 
Tilsvarende andel av ansatte kan bruke det 
utstyr som er tilgjengelig på 
stasjonen/utrustningen i bilen. 

0- 49 % av ansatte på stasjonen har 
gjennomgått kurset "Mens du venter på 
ambulansen" i regi av Norsk 
luftambulanse (16 timers grunnopplæring 
og 6 timers årlig vedlikeholdstrening). 
Tilsvarende andel av ansatte kan bruke det 
utstyr som er tilgjengelig på 
stasjonen/utrustningen i bilen. 

Trafikkulykker Alt mannskap på stasjonen har 
gjennomgått øvelser/opplæring ifht 
trafikkulykker. 
En stor del av mannskapet: 
- Kan bruke utstyret (frigjøringsutstyr 
mm).
- Har hatt eget kurs i "tung redning"
- Har kunnskap om ulike kjøretøy (hvordan 
koble fra batterier osv). 
 - Er oppdatert/har kunnskap ifht. nye 
kjøretøy (hydrogenbiler, el-biler mm) 
- Har kunnskap om farlige stoffer og 
transport av farlige stoffer (fareskilt, ID 
osv). 

80- 99% av mannskapet  på stasjonen har 
gjennomgått øvelser/opplæring ifht 
trafikkulykker. 
En stor del av mannskapet:
- Kan bruke utstyret (frigjøringsutstyr 
mm).
- Har kunnskap om ulike kjøretøy (hvordan 
koble fra batterier osv). 
 - Er oppdatert/har kunnskap ifht. nye 
kjøretøy (hydrogenbiler, el-biler mm) 
- Har kunnskap om farlige stoffer og 
transport av farlige stoffer (fareskilt, ID 
osv). 

50- 79 % av mannskapet  på stasjonen har 
gjennomgått øvelser/opplæring ifht 
trafikkulykker. 
Rundt halvparten av mannskapet:
- Kan bruke utstyret (frigjøringsutstyr 
mm).
- Har kunnskap om ulike kjøretøy (hvordan 
koble fra batterier osv). 
 - Er oppdatert/har kunnskap ifht. nye 
kjøretøy (hydrogenbiler, el-biler mm) 
- Har kunnskap om farlige stoffer og 
transport av farlige stoffer (fareskilt, ID 
osv). 

0- 49 % av mannskapet  på stasjonen har 
gjennomgått øvelser/opplæring ifht 
trafikkulykker. 
Svært få/ingen av mannskapet:
- Kan bruke utstyret (frigjøringsutstyr 
mm).
- Har kunnskap om ulike kjøretøy (hvordan 
koble fra batterier osv). 
 - Er oppdatert/har kunnskap ifht. nye 
kjøretøy (hydrogenbiler, el-biler mm) 
- Har kunnskap om farlige stoffer og 
transport av farlige stoffer (fareskilt, ID 
osv). 

Skogbrann

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.

Mannskaper 
på 
brannstasjone
n inngår ikke 
som særskilt 
reservestyrke 
for innsats 
ved 
skogbrann. 

Mannskaper på brannstasjonen inngår 
som særskilt reservestyrke for innsats ved 
skogbrann. Alt personell som inngår i 
reservestyrken 
- har oversikt over hva de skal ha med seg 
ved oppmøte til øvelser og skogbrann. 
- har deltatt på øvelse minst en gang hvert 
år (bl.a enkle slokkemetoder, utlegg og 
kupling av slanger, troppeforflytning i 
terreng med bruk av kart, samband, 
skogbranntaktikk, bruk av 
skogbrannhelikopter, flyovervåkning mm) 
i tiden før skogbrannsesongen. Det er godt 
oppmøte på øvelser. 

Mannskaper på brannstasjonen inngår 
som særskilt reservestyrke for innsats ved 
skogbrann. 80- 99 % av personellet som 
inngår i reservestyrken har
- oversikt over hva de skal ha med seg ved 
oppmøte til øvelser og skogbrann. 
- øvelser minst en gang hvert år (bl.a enkle 
slokkemetoder, utlegg og kupling av 
slanger, troppeforflytning i terreng med 
bruk av kart, samband, skogbranntaktikk, 
bruk av skogbrannhelikopter, 
flyovervåking mm) i tiden før 
skogbrannsesongen. Det er godt oppmøte 
på øvelser. 

Mannskaper på brannstasjonen inngår 
som særskilt reservestyrke for innsats ved 
skogbrann. 50- 79 % av personellet som 
inngår i reservestyrken har
- oversikt over hva de skal ha med seg ved 
oppmøte til øvelser og skogbrann. 
- øvelser minst en gang hvert år (bl.a enkle 
slokkemetoder, utlegg og kupling av 
slanger, troppeforflytning i terreng med 
bruk av kart, samband, skogbranntaktikk, 
bruk av skogbrannhelikopter, 
flyovervåking mm) i tiden før 
skogbrannsesongen. Det er godt oppmøte 
på øvelser. 

Mannskaper på brannstasjonen inngår 
som særskilt reservestyrke for innsats ved 
skogbrann. 0- 49 % av personellet som 
inngår i reservestyrken har
- oversikt over hva de skal ha med seg ved 
oppmøte til øvelser og skogbrann. 
- øvelser minst en gang hvert år (bl.a enkle 
slokkemetoder, utlegg og kupling av 
slanger, troppeforflytning i terreng med 
bruk av kart, samband, skogbranntaktikk, 
bruk av skogbrannhelikopter, 
flyovervåking mm) i tiden før 
skogbrannsesongen. Det er godt oppmøte 
på øvelser. 

Tunnelbrann
Ingen 
tunneler fori 
nnsatso-
mrådet

Alt mannskap har gjennomført kurset 
"Tunnelbrannkurs" og har erfaring/ 
kompetanse for å håndtere slike 
hendelser.

80- 99% av mannskap har gjennomført 
kurset "Tunnelbrannkurs" og/eller har 
erfaring/ kompetanse for å håndtere slike 
hendelser.

50- 79 % av mannskap har gjennomført 
kurset "Tunnelbrannkurs" og/eller har 
erfaring/ kompetanse for å håndtere slike 
hendelser.

0- 49% av mannskap har gjennomført 
kurset "Tunnelbrannkurs" og/eller har 
erfaring/ kompetanse for å håndtere slike 
hendelser.

Særskilt beredskap

I brannvesen som har særskilt beredskap, bør det fastsettes 
et utvidet øvelsesantall for aktuelt personell. Særskilt 
beredskap innebærer blant annet akutt forurensning, 
redningsdykking, innsats til sjøs,  naturkatastrofer (skred, 
flom).

Brannvesenet 
har ikke 
særskilt 
beredskap 
knyttet til 
stasjonen.

Brannvesenet på stasjonen inngår som 
særskilt beredskap. Det er lagt opp til et 
utvidet øvelsesantall for aktuelt personell 
opp mot aktuelle hendelser. Alt personell 
deltar på øvelsene. 

Brannvesenet på stasjonen inngår som 
særskilt beredskap. Det er lagt opp til et 
utvidet øvelsesantall for aktuelt personell 
opp mot aktuelle hendelser. 80-99% av 
andel av personellet deltar på øvelsene. 

Brannvesenet på stasjonen inngår som 
særskilt beredskap. Det er lagt opp til et 
utvidet øvelsesantall for aktuelt personell 
opp mot aktuelle hendelser. 50-79% av 
personell deltar på øvelsene. 

Brannvesenet på stasjonen inngår som 
særskilt beredskap. Det er lagt opp til et 
utvidet øvelsesantall for aktuelt personell 
opp mot aktuelle hendelser. 0-49% av 
personell deltar på øvelsene. 
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
BEMANNING OG KOMPETANSE

Helse, miljø og sikkerhet (organisasjonssystemer/struktur)

Generell etterlevelse av arbeidsmiljøloven og 
internkontrollforskriften. Eksempelvis 
- rutiner for debrief
- utarbeidet rutiner for håndtering, oppbevaring, vasking og 
tørking av forurenset branntøy og personlig verneutstyr på 
stasjonen og generelt arbeid med farlige kjemikalier. 
- dokumentert at ansatte har fått tilstrekkelig opplæring i 
rutiner
- dokumentert opplæring på gjennomføring av enkelte 
operasjoner f.eks fyllestasjon  for trykkluftmasker til 
røykdykking.

Det er meget godt utarbeidet rutiner mtp 
HMS. 
Disse er oppdatert det siste året.

Det er godt utarbeidet rutiner mtp HMS. 
Enkelte rutiner vil kunne har behov for en 
oppdatering. 

Det eksisterer noen rutiner mtp HMS for 
stasjonen, men ikke en 
helhetstilnærming/oversikt. Det er behov 
for en oppdatering og gjennomgang av 
rutiner. 

Rutiner mtp HMS for stasjonen er 
mangelfull. Det er behov for en 
oppdatering og gjennomgang av rutiner. 

Helse, miljø og sikkerhet (organisasjon - etterlevelse)

Generell etterlevelse av arbeidsmiljøloven og 
internkontrollforskriften. 

For eksempel: 
-foregår det ingen transport av forurensede/skitne klær eller 
utstyr gjennom ren sone, uansett innpakning.
-Mannskap etterlever ren og skitten sone i mannskapsbil og 
feierbiler
-Private biler blir aldri/sjelden brukt i 
utrykningssammenheng eller feieroppdrag
-Dusjer brannkonstabler konsekvent på stasjonen etter 
oppdrag før de reiser hjem
-Ansatte kjenner til prosedyrer og kan vurdere forsvarlighet 
knyttet til arbeid i høyden

Alt personell tilknyttet stasjonen har 
kjennskap til HMS-rutiner og etterlever 
krav iht. AML og internkontrollforskriften. 

En stor andel av personell tilknyttet 
stasjonen har kjennskap til HMS-rutiner og 
etterlever krav iht. AML og 
internkontrollforskriften. 

Rundt halvparten av personell tilknyttet 
stasjonen har kjennskap til HMS-rutiner og 
etterlever krav iht. AML og 
internkontrollforskriften. 

Et fåtall av personellet tilknyttet stasjonen 
har kjennskap til HMS-rutiner og 
etterlever krav iht. AML og 
internkontrollforskriften. 
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
BILPARK (FUNKSJONELL EGNETHET)

Fremskutt enhet

Mindre enhet (<3500 kg) som rykker ut i tillegg til 
hovedstyrke og er ment å være første enhet som 
tilrettelegger/iverksetter/utfører innsats for hendelser 
som krever at hovedstyrken kommer. 

Brannstasjonen 
har ikke fremskutt 
enhet, og ser ikke 
behovet for det på 
stasjonen. 

Brannstasjonen er utstyrt med en fremskutt 
enhetsbil. 

Bilen er fornuftig utrustet med hensyn til 
innsatsområdets risiko og sårbarhetsbilde (f.eks. 
hjertestarter, førstehjelpsutstyr, skjærslokker, 
CAFS, mindre høytrykkspumpe, 
frigjøringsverktøy, røykdykkersett, utstyr til 
overflateredning, teleskopstiger, lyskastere, vinsj, 
slanger til et normalutlegg, tåkespiker, 
vannsuger, løfteputesett, vifte, bærbare pumper, 
backboard, IR-kamera, motorsag, oksygen). 

Bilen har moderne teknologi (f.eks. kamera, 
skjerm og kartsystem) til å kommunisere og 
forberede innsats. 

Brannstasjonen er utstyrt med en fremskutt 
enhetsbilen. Bilen er godt utrustet. En stor 
del av punktene beskrevet i tilstandsgrad 0 
er oppfylt. 

Brannstasjonen er utstyrt med en fremskutt 
enhetsbilen. Bilen har en del mangler. Få av 
punktene beskrevet i tilstandsgrad 0 er 
oppfylt. 

Brannstasjonen har ikke fremskutt enhet, 
men ser et stort behov for det på stasjonen 
med hensyn til dagens risiko- og 
sårbarhetsbilde (f.eks som følge av 
stasjonens nærhet til stasjoner med større 
styrker som vil kunne komme raskt ut som 
en hovedstyrke, usikkerhet knyttet til 
oppmøte av mannskap, stasjonen ligger i et 
område med dårlig veinett/landlig hyttefelt 
e.l)

BILER OG MATERIELL

Mannskapsbil/utrykningskjøretøy

Minimum i en mannskapsbil:
a. 2,5 tommer slanger. 24 stykk per brannstasjon, samt 
tilstrekkelig med vannforsyning inn på og ut på bilen
b. 1,5 tommer slanger. 8 stykk per brannstasjon.
c. Vanntank på 3000 liter
d. Skumtank på 200 liter
e. Strålerør (12 stykk)
f. Grenrør (4 stykk)
g. Røykvifte
h. Slokkespiker (Attac og Defence)
i. Førstehjelpsutstyr (ivareta eget personell)
j. Hjertestarter (ivareta eget personell)
k. Oppbevare absorbenter
l. Tilrettelagt for at kabin alltid er en ren sone
m. Ånderettvern/røykdykkerutstyr
n. Frigjøringsutstyr
o. Gassmålere
p. IR-kamera
q. Kommunikasjonssystem (lyd/bilde)
r. Trådløs internett
s. Oppbevaringsrom for retur av forurenset materiell etter 
hendelse
t. Tilrettelagt for at kabin alltid er ren sone

Brannstasjonen 
har ingen biler til 
utrykning (ikke 
behov)

Mannskapsbilen(e) er moderne utrustet 
(generelt), f.eks med 
- Ergonomisk tilpasning (eks. adkomst: lav 
trinnhøyde (inn- /ut av brannbil), lydisolasjon i 
kabinen)
- Tilstrekkelig setekapasitet iht. stasjonens behov
- Utstyrskapasitet iht. behov (eller 
minimumsbeskrivelsen angitt for en 
mannskapsbil). 
- Ingen løse gjenstander i kabin og lasterom 
(luftmasker, terminaler, lykter, førstehjelsskrin)
- Teknologi (eget kommunikasjonsutstyr for 
vegbeskrivelse og eget kommunikasjonsutstyr til 
å ta i mot informasjon om brann- eller 
redningssted plantegning av bygning, 
rømningsveier og annen viktig informasjon). 
- For røykdykkerstoler: sikkerhetssele tilpasset 
bruk for røykdykkere. 
- Bilen er egnet for kjøring innenfor aktuelt 
tiltaksområde (f.eks. egnet for kjøring på dårlig 
veg, firehjulstrekk (4X4))

Mannskapsbilen(e) er godt utrustet. 
Tilfredsstiller minimumskrav til en 
mannskapsbil (og/eller er godt utrustet 
etter behov/beredskapsanalyse). En stor del 
av resterende punktene beskrevet i 
tilstandsgrad 0 er oppfylt. 

Mannskapsbilen(e) har en del mangler. 
Tilfredsstiller minimumskrav til en 
mannskapsbil (og/eller er utrustet etter 
behov/beredskapsanalyse). Få av de 
resterende punktene beskrevet i 
tilstandsgrad 0 er oppfylt. 

Mannskapsbilen(e) er veldig mangelfulle, 
mangler en eller flere av minimumskrav til 
en mannskapsbil. 
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
BILER OG MATERIELL

Snorkel-/stigebil (høydeberedskap)

Bil utstyrt med heve-/teleskopbom. Aktuell hvis det for 
innsatsområdet for eksempel er besluttet at 
brannvesenets stiger inngår som den ene av to 
rømningsveier fra bolig-, kontorbygninger e.l. 
maskinstige/snorkel inngår i brannvesenets materiell, 
eller det er ansett behov for høydeberedskap som følge 
av risiko- og sårbarhetsbilde for innsatsområde 
(komplekse gårdsbygninger, e.l). 

Innsatsområdet/ 
brannstasjonen 
omfattes ikke av 
krav om stigebil. 

Brannstasjonen er utrustet med stige- eller 
snorkelbil med 28 m eller lengre rekkevidde.
Bilen har moderne løsninger og er tilpasset 
innsatsområdet (behov opp mot landskap og 
tilkomstmuligheter til type risikoobjekter). Bilen 
er meget godt utstyrt med nødvendig 
slokkeutstyr og kanon. Bilen er utstyrt med utstyr 
til å frakte skadede personer ned (f.eks 
festeanordninger på stigebilen). 

Bilen er utrustet med hensyn til optimal sikkerhet 
for mannskap

Brannstasjonen er utrustet med stige- eller 
snorkelbil med 28 m rekkevidde.
Bilen har tilfredsstillende løsninger og er 
tilpasset innsatsområdet (behov opp mot 
landskap og tilkomst til type risikoobjekter). 
Bilen er utstyrt med nødvendig slokkeutstyr. 
Bilen er utstyrt med utstyr til å frakte 
skadede personer ned (f.eks 
festeanordninger på stigebilen).

Bilen er utrustet med hensyn til optimal 
sikkerhet for mannskap. 

Brannvesenet/stasjonen har forskriftskrav 
om at de skal ha (fungerende) 
høydemateriell på grunn av den 
bebyggelsen som bygningsmyndighetene 
har tillatt oppført i kommunen. 

Brannvesenet/stasjonen har ingen 
høydeberedskap/stigebil, men nærliggende 
brannvesen vil kunne bistå, men vil ikke 
kunne ivareta krav til innsatstid. 

Brannvesenet/stasjonen har ingen 
høydeberedskap/stigebilen men de har 
forskriftskrav om at de skal ha (fungerende) 
høydemateriell f.eks på grunn av den 
bebyggelsen som bygningsmyndighetene 
har tillatt oppført i kommunen. 

Annet kjøretøy

Eksempelvis ATV, snøscooter, båt, overbefalsvaktbil, 
feier/forebyggende bil, redningsdykkerbil, RVR

Brannstasjonen disponerer meget godt utrustede  
kjøretøy sett opp mot funksjonen og risiko- og 
sårbarhetsbilde til innsatsområdet. 

Brannstasjonen disponerer godt utrustede  
kjøretøy sett opp mot funksjonen og risiko- 
og sårbarhetsbilde til innsatsområdet. Hvis 
kjøretøyene ikke lagres ved stasjonen er det 
ingen utfordring å få disse transportert til 
stasjonen ved behov. 

Brannstasjonen er mangelfullt utrustet med 
kjøretøy sett opp mot funksjonen og risiko- 
og sårbarhetsbilde til innsatsområdet. Hvis 
kjøretøy ikke lagres ved stasjonen er det 
utfordrende å få disse transportert til 
stasjonen ved behov. 

Brannstasjonen er sårbar og dårlig utrustet 
med kjøretøy sett opp mot funksjonen og 
risiko- og sårbarhetsbilde til 
innsatsområdet. Hvis kjøretøy ikke lagres 
ved stasjonen er det meget vanskelig å få 
disse transportert til stasjonen ved behov. 

Brannstasjonen disponerer ikke tankbil, 
men har et sterkt behov for det for å kunne 
tilfredsstille lovkrav og imøtekomme 
behovet mht. risiko- og sårbarhetsbildet til 
innsatsområdet. 

Tankbil

Minimum av utstyr i en tankbil (må sees i sammenheng 
med funksjonen) 
a. 2,5 tommer slanger. 12 stykk per brannstasjon, samt 
tilstrekkelig med vannforsyning inn på og ut på bilen
b. 1,5 tommer slanger. 4 stykk per brannstasjon.
c. Vanntank på 10 000 liter
d. Skumtank på 600 liter
e. Strålerør (6 stykk)
f. Grenrør (2 stykk)
g. Tilrettelagt for at kabin alltid er en ren sone 
h. Ånderettvern/røykdykkerutstyr
i. IR-kamera
j. Kommunikasjonssystem (lyd/bilde)
k. Trådløs internett

Innsatsområdet/ 
brannstasjonen 
omfattes ikke av 
krav om tankbil 

Brannstasjonen disponerer passende tankbil iht. 
lovkrav og risiko- og sårbarhetsbildet til 
innsatsområdet. 

Tankbilen er utstyrt iht. minimumsbeskrivelsen 
og/eller meget godt utrustet sett opp mot 
funksjonen/behovet. I tillegg er: 
- Tankkapaisteten utgjør minst 10 000 l.
- Pumpekapasiteten er ikke mindre enn 3000 
l/min. 
- Pumpe har både sug og trykk.
- Pumpe har høytrykkstrinn og slangetrommel. 
- Pumpe har anordning som sikrer 
temperaturkontroll uten at trykk reduseres under 
drift (f.eks ved røykdykking når vann ikke 
benyttes i stort omfang). 
- Trykkuttak har drenering/avlastningskrav. 
- Ved betjeningsområdet er det temperaturmåler 
og varsellampe for motor, varsellampe for 
oljetrykk, drivstoffmåler, bryter for arbeidslys og 
timeteller for pumpe. 
- Det er nivåmåler for vann og skum samt 
trykkmanometre. 
- Bilen er egnet for kjøring innenfor aktuelt 
tiltaksområde (f.eks. egnet for kjøring på dårlig 
veg, firehjulstrekk (4X4), førerhus med plass til 2 
personer, osv). 
- Bilen er utrustet med hensyn til optimal 
sikkerhet for mannskap. 

Brannstasjonen disponerer passende tankbil 
ihht. lovkrav og risiko- og sårbarhetsbildet 
til innsatsområdet. 

Tankbilen er utrustet iht. 
minimumsbeskrivelse og/eller oppleves 
tilstrekkelig godt nok utrustet sett opp mot 
funksjonen/behovet. Pumpekapasiteten er 
ikke mindre enn 1000 l/min.

Bilen er egnet for kjøring innenfor aktuelt 
tiltaksområde (f.eks. egnet for kjøring på 
dårlig veg, firehjulstrekk (4X4), førerhus 
med plass til 2 personer, osv). Bilen er 
utrustet med hensyn til optimal sikkerhet 
for mannskap. 

Brannstasjonen disponerer tankbil. Tank- og 
pumpekapasitet oppleves om utilstrekkelig 
ihht. minimumskrav beskrevet og/eller 
behovet (risiko- og sårbarhetsbildet) til 
innsatsområdet. Tankkapaisteten utgjør 
mindre enn 8000 l. Pumpekapasiteten er 
mindre enn 1000 l/min. 

Tankbilen gjør det mulig å ivareta 
mannskapets sikkerhet.
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
BILER OG MATERIELL

MATERIELL (FUNKSJONELL EGNETHET)
Helseoppdrag og førstehjelp

Innsatsområdet/ 
brannstasjonen 
har ikke behov for 
å være utrustet 
med 
førstehjelpsutstyr 

Stasjonen/utrykningskjøretøy er meget godt 
utstyrt for å håndtere helseoppdrag og yte 
førstehjelpsinnsats iht. bestillinger/forventninger. 
Dette innebærer at stasjonen/kjøretøy er 
utrustet med bl.a: 
- Nødnett og evt. nettbrett for utalarmering og 
samhandling med AMK/ambulanse
- Halvautomatisk hjertestarter (AED) for bruk ved 
hjertestans
- Utstyr for stans av blødninger herunder turnike 
for håndtering av store pågående blødninger
- Thermoblanket eller annet egnet utstyr for 
varmekonservering. 
-Utstyr for løfte-/bæreoppdrag 

Stasjonen/utrykningskjøretøy er godt 
utstyrt for å håndtere helseoppdrag og yte 
førstehjelpsinnsats iht. 
bestillinger/forventninger. En stor del av 
punktene oppgitt i tilstandsgrad 0 er 
oppfylt. 

Stasjonen/utrykningskjøretøy er dårlig 
utstyrt for å håndtere helseoppdrag og yte 
førstehjelpsinnsats iht. 
bestillinger/forventninger. Få av punktene 
oppgitt i tilstandsgrad 0 er oppfylt. 

Stasjonen/utrykningskjøretøy har ikke 
utstyr for å håndtere helseoppdrag og yte 
førstehjelpsinnsats iht. 
bestillinger/forventninger. 

Helseoppdrag- "Mens du venter på Ambulansen"

Kun for stasjoner som inngår i "Mens du venter på 
Ambulansen"-prosjektet

Brannstasjonen 
har ikke formell 
avtale eller andre 
forventninger 
knyttet til "Mens 
du venter på 
Ambulansen"-
prosjektet

Brannstasjoner besitter meget godt og moderne 
utstyr (< 3 år gammelt) for å håndtere 
helseoppdrag knyttet til "Mens du venter på 
Ambulansen"-avtalen. 

Utstyr som skal være med i "akuttsekk" 
innebærer: 
- Hjertestarter
- Oksygen
- Oksygenmasker
- Pulsoksymeter
- Acetylsalisylsyre
- Bandasjemateriell
- (Nakkekrage om lokal medisinsk ansvarlig 
ønsker det)

Brannstasjonen besitter nødvendig utstyr 
(beskrevet for "akuttsekk) for å håndtere 
helseoppdrag knyttet til "Mens du venter på 
Ambulansen"-avtalen. 

Brannstasjonen er mangelfullt utstyrt noe 
som medfører vanskeligheter for å håndtere 
helseoppdrag knyttet til "Mens du venter på 
Ambulansen"-avtalen. 

Brannstasjonen besitter ikke utstyr for å 
håndtere helseoppdrag knyttet til "Mens du 
venter på Ambulansen"-avtalen. 

Slokkeutstyr

Slokkemiddelressursene på stasjonen er meget 
gode og står i forhold til aktuell risiko og 
sårbarhet som finnes i innsatsområdet. 

Brannstasjonen er b.la utrustet med:
Skumtank på bil
Slokkeanlegg
Vanntank >2800 l
Kanon (lavett, etablert fast spylepunkt)
Håndslokkere
Normalutlegg (på stasjoner uten biler) 
Minst én pumpe til forsyning til brann i bygning
Minst én pumpe for håndtering av gress- og 
lyngbrann (lettere pumpe med mindre kapasitet)

Slokkemiddelressursene på stasjonen er 
gode og står i forhold til aktuell risiko og 
sårbarhet som finnes i innsatsområdet. 

Brannstasjonen er b.la utrustet med:
Skumtank på bil
Slokkeanlegg
Vanntank 2000-2800 l 
Kanon (lavett, etablert fast spylepunkt)
Håndslokkere
Normalutlegg (på stasjoner uten biler) 
Minst én pumpe til forsyning til brann i 
bygning
Minst én pumpe for håndtering av gress- og 
lyngbrann (lettere pumpe med mindre 
kapasitet)

Slokkemiddelressursene på stasjonen er noe 
mangelfull i forhold til aktuell risiko og 
sårbarhet som finnes i innsatsområdet. 

Brannstasjonen har ikke slokkeanlegg eller 
kanon, men er b.la utrustet med:
Skumpistol
Vanntank <2000 l 
Håndslokkere
Normalutlegg (på stasjoner uten biler) 

Slokkemiddelressursene på stasjonen er 
dårlige i forhold til aktuell risiko og 
sårbarhet som finnes i innsatsområdet. 

Brannstasjonen har ikke vanntank, 
slokkeanlegg eller kanon, men er b.la 
utrustet med:
Skumpistol
Håndslokkere
Normalutlegg (på stasjoner uten biler) 
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
BILER OG MATERIELL

Utstyr for trafikkulykker
Stasjonen/utrykningskjøretøy er meget godt 
utstyrt for å håndtere trafikkulykker iht. 
innsatsområdets risiko- og sårbarhetsbilde.

Eksempelvis har er mannskapsbil/stasjonen 
utstyrt med: 
- Batteridrevet frigjøringsutstyr og/eller 
batteridrevet hydraulisk frigjøringsutstyr
- Teknologi som muliggjør 
informasjonsinnhenting om kjøretøy og farlige 
stoffer 

Stasjonen/utrykningskjøretøy er godt 
utstyrt for å håndtere trafikkulykker iht. 
innsatsområdets risiko- og sårbarhetsbilde.

Eksempelvis har er mannskapsbil/stasjonen 
utstyrt med: 
- Dieseldrevet hydraulisk frigjøringsutstyr
- Teknologi som muliggjør 
informasjoninnhenting om kjøretøy og 
farlige stoffer 

Stasjonen/utrykningskjøretøy er noe 
mangelfullt utstyrt for å håndtere 
trafikkulykker iht. innsatsområdets risiko- 
og sårbarhetsbilde.

Eksempelvis har er mannskapsbil/stasjonen 
utstyrt med manuelt frigjøringsutstyr

Stasjonen/utrykningskjøretøy er dårlig 
utstyrt for å håndtere trafikkulykker iht. 
innsatsområdets risiko- og sårbarhetsbilde.

Eksempelvis har ikke 
mannskapsbil/stasjonen frigjøringsutstyr. 

Personlig verneutstyr

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. Ved anskaffelse av personlig verneutstyr 
skal det kun velges utstyr som er produsert og omsatt iht. 
gjeldende regelverk. Kravene til brannmannsbekledning 
er beskrevet i standarden NS-EN 469: 2005, vernetøy for 
brannmannskap - ytelseskrav til vernetøy for 
brannslokking.

Alt mannskap på stasjonen har meget godt 
utstyrt med komplett personlig verneutstyr iht. 
regelverkskrav. Utstyret er CE-merket utstyr. 
Fagmerking er iht. hva som er akseptert i 
redningstjenestesammenheng. 
 
Mannskap disponerer følgende utstyr:
-Bekledning iht. tjenestespekter
-Tradisjonell utrykningsbekledning
-Utrykningskjelerdress
-Redningsbekledning

Alt mannskap på stasjonen er godt utstyrt 
med komplett personlig verneutstyr iht. 
regelverkskrav. Utstyret er CE-merket 
utstyr. Fagmerking er iht. hva som er 
akseptert i redningstjenestesammenheng.  

80%-99% av mannskap disponerer følgende 
utstyr:
-Bekledning iht. tjenestespekter
-Tradisjonell utrykningsbekledning
-Utrykningskjelerdress
-Redningsbekledning

Utstyrsgarderoben til mannskap på 
stasjonen er noe mangelfull og/eller 
utdatert iht. dagens regelverkskrav. Utstyret 
er CE-merket utstyr. Fagmerking er iht. hva 
som er akseptert i 
redningstjenestesammenheng.  

50%-79% av mannskap disponerer følgende 
utstyr:
-Bekledning iht. tjenestespekter
-Tradisjonell utrykningsbekledning
-Utrykningskjelerdress
-Redningsbekledning

Utstyrsgarderoben til mannskap på 
stasjonen er meget mangelfull. 

0% - 49% av mannskap disponerer følgende 
utstyr:
-Bekledning iht. tjenestespekter
-Tradisjonell utrykningsbekledning
-Utrykningskjelerdress
-Redningsbekledning

Personlig verneutstyr, røyk- og kjemikaliedykkere

Røykdykkere og kjemikaliedykkere skal ha fullstendig 
åndedrettsvern, bekledning og utrustning som muliggjør 
sikker og effektiv innsats. Ved forgiftningsfare skal 
åndedrettsvern med overtrykk benyttes.

Stasjonen har 
verken røyk- 
og/eller kjemikalie-
dykkere

Alle røyk- og/eller kjemikaliedykkere på stasjonen 
har nødvendig utstyr.

En stor andel røyk- og/eller 
kjemikaliedykkere på stasjonen har 
nødvendig utstyr.

Få av røyk- og/eller kjemikaliedykkerne på 
stasjonen har nødvendig utstyr.

Ingen av røyk- og/eller kjemikaliedykkere på 
stasjonen har ikke nødvendig utstyr.

Spesialutstyr for særskilte hendelser

Spesialutstyr for håndtering av særskilte hendelser kan 
være utstyr spesifikt for akutt forurensning, 
redningsdykking, innsats til sjøs,  naturkatastrofer (skred, 
flom).

Stasjonen har ikke 
behov for 
spesialutstyr

Stasjonen/utrykningskjøretøy er meget godt 
utstyrt for å håndtere særskilte hendelser 
aktuelle for innsatsområdets risiko- og 
sårbarhetsbilde.

Stasjonen/utrykningskjøretøy er godt 
utstyrt for å håndtere særskilte hendelser 
iht. innsatsområdets risiko- og 
sårbarhetsbilde.

Stasjonen/utrykningskjøretøy er mangelfullt 
utstyrt for å håndtere særskilte hendelser 
iht. innsatsområdets risiko- og 
sårbarhetsbilde.

Stasjonen/utrykningskjøretøy er meget 
mangelfullt utstyrt for å håndtere særskilte 
hendelser iht. innsatsområdets risiko- og 
sårbarhetsbilde.

Skogbrann
Som minimum er brannstasjonen utstyrt med:
- én skogbrannpisk per person
- 2 stk spisspader per vaktlag
- 2 stk krafse per vaktlag
- Bæreytstyr for å frakte slanger og pumper
- Motorsag
- Bærbar vannkanne

Stasjonen er meget godt utstyrt for å håndtere 
skog- og lyngbranner. Stasjonen har utstyr utover 
minimumskrav og utstyret oppleves som effektivt 
for håndtering av skog- og lyngbrann.

Stasjonen er godt utstyrt for å håndtere 
skog- og lyngbranner. Stasjonen har utstyr 
iht. minimumskrav.

Stasjonen er mangelfult utstyrt for å 
håndtere skog- og lyngbranner. Stasjonen 
mangler et fåtall av utstyret nevnt som 
minimumskrav.

Stasjonen er meget mangelfullt utstyrt for å 
håndtere skog- og lyngbranner. 
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
BILER OG MATERIELL

Teknologi (beredskap og forebyggede oppgaver)

Eksempelvis drone/kamera med oppkobling til 
nødsentral, innovative navigasjons- og 
sambandssystemer, fjernstyring av slokkeutstyr, elektrisk 
skinnesystem som frakter utstyr ned fra tak på bil, 
fjernstyring av lys og kameraer osv. 

Stasjonen/biler er meget godt utrustet med ny 
teknologi. Ny teknologi brukes i stor grad både i 
beredskaps- og forebyggende sammenheng. 

Stasjonen/biler er godt utrustet med ny 
teknologi. Ny teknologi brukes i både i 
beredskaps- og forebyggende sammenheng. 

Stasjonen/biler er i mindre grad utrustet 
med ny teknologi. 

Stasjonen/biler er i meget liten grad 
utrustet med ny teknologi. 

TEKNISK TILSTAND (BILER OG MATERIELL)
Bilpark

Brannstasjonen 
har ingen biler til 
utrykning (ikke 
behov)

Relativt ny bilpark (<5 år).
Det er ingen feil registrert på siste EU-kontroll. 
Tilsvarende ingen rust på biler. 
Både vinter- og sommerdekk er i meget god 
tilstand. Mønsterdybde er > 4 mm.  Ikke behov 
for oppgraderinger. 

Biler mellom 5-15 år gamle. Fungerer 
relativt godt. 
Det var få feil registrert på siste EU-kontroll. 
Både vinter- og sommerdekk er i god 
tilstand og mønsterdybde er > 3 mm. 
Ingen/få problemer med bremser, motor, 
understell. Behov for mindre 
oppgraderinger. 

Relativt gammel bilpark (snittalder 15-25 
år). Modent for utskifting. Utfordringer med 
enkelte av bilene (mye rust, dårlige 
bremser, dekk som bør skiftes ut). 

Mannskapsbilen(e) er mer enn 25 år gamle 
og det er en usikkerhet hvorvidt bilen vil nå 
frem ved en ulykkessituasjon (eks. flere 
utfordringer med å starte enkelte av bilene, 
bremser som ryker osv.). Dette gjør 
brannvesenet sårbart og det bør etableres 
en plan for fornyelse. 

Fremskutt enhet

Brannstasjonen 
har ikke fremskutt 
enhet, og ser ikke 
behovet for det på 
stasjonen. 

Relativt ny bilpark (<5 år).
Det er ingen feil registrert på siste EU-kontroll. 
Tilsvarende ingen rust på biler. 
Både vinter- og sommerdekk er i meget god 
tilstand. Mønsterdybde er > 4 mm.  Ikke behov 
for oppgraderinger. 

Biler mellom 5-15 år gamle. Fungerer 
relativt godt. 
Det var få feil registrert på siste EU-kontroll. 
Både vinter- og sommerdekk er i god 
tilstand og mønsterdybde er > 3 mm. 
Ingen/få problemer med bremser, motor, 
understell. Behov for mindre 
oppgraderinger. 

Relativt gammel bilpark (snittalder 15-25 
år). Modent for utskifting. Utfordringer med 
enkelte av bilene (mye rust, dårlige 
bremser, dekk som bør skiftes ut). 

Mannskapsbilen(e) er mer enn 25 år gamle 
og det er en usikkerhet hvorvidt bilen vil nå 
frem ved en ulykkessituasjon (eks. flere 
utfordringer med å starte enkelte av bilene, 
bremser som ryker osv.). Dette gjør 
brannvesenet sårbart og det bør etableres 
en plan for fornyelse. 

Tank- og/eller stige/snorkelbil

Innsatsområdet/ 
brannstasjonen 
omfattes ikke av 
krav om 
tankbil/snorkel/sti
gebil 

Relativt ny bilpark (<5 år).
Det er ingen feil registrert på siste EU-kontroll. 
Tilsvarende ingen rust på biler. 
Både vinter- og sommerdekk er i meget god 
tilstand. Mønsterdybde er > 4 mm.  Ikke behov 
for oppgraderinger. 

Biler mellom 5-15 år gamle. Fungerer 
relativt godt. 
Det var få feil registrert på siste EU-kontroll. 
Både vinter- og sommerdekk er i god 
tilstand og mønsterdybde er > 3 mm. 
Ingen/få problemer med bremser, motor, 
understell. Behov for mindre 
oppgraderinger. 

Relativt gammel bilpark (snittalder 15-25 
år). Modent for utskifting. Utfordringer med 
enkelte av bilene (mye rust, dårlige 
bremser, dekk som bør skiftes ut). 

Mannskapsbilen(e) er mer enn 25 år gamle 
og det er en usikkerhet hvorvidt bilen vil nå 
frem ved en ulykkessituasjon (eks. flere 
utfordringer med å starte enkelte av bilene, 
bremser som ryker osv.). Dette gjør 
brannvesenet sårbart og det bør etableres 
en plan for fornyelse. 

Annet kjøretøy

Brannstasjonen 
har ingen andre 
kjøretøy 

Relativt ny bilpark (<5 år).
Det er ingen feil registrert på siste EU-kontroll. 
Tilsvarende ingen rust på biler. 
Både vinter- og sommerdekk er i meget god 
tilstand. Mønsterdybde er > 4 mm.  Ikke behov 
for oppgraderinger. 

Biler mellom 5-15 år gamle. Fungerer 
relativt godt. 
Det var få feil registrert på siste EU-kontroll. 
Både vinter- og sommerdekk er i god 
tilstand og mønsterdybde er > 3 mm. 
Ingen/få problemer med bremser, motor, 
understell. Behov for mindre 
oppgraderinger. 

Relativt gammel bilpark (snittalder 15-25 
år). Modent for utskifting. Utfordringer med 
enkelte av bilene (mye rust, dårlige 
bremser, dekk som bør skiftes ut). 

Mannskapsbilen(e) er mer enn 25 år gamle 
og det er en usikkerhet hvorvidt bilen vil nå 
frem ved en ulykkessituasjon (eks. flere 
utfordringer med å starte enkelte av bilene, 
bremser som ryker osv.). Dette gjør 
brannvesenet sårbart og det bør etableres 
en plan for fornyelse. 

Bekledning (personlig verneutstyr)
Personlig verneutstyr for alt mannskap på 
stasjonen er relativt nytt (<3 år gammelt). 
Utstyret oppleves som meget god tilstand. 

Personlig verneutstyr for alt mannskap på 
stasjonen er relativt nytt (3-5 år gammelt). 
Utstyret oppleves som god tilstand. 

Personlig verneutstyr for mannskap på 
stasjonen er en god variasjon av nytt og 
gammelt. Behov for utskifting for enkelt 
utstyr/mannskaps garderobe. 

Personlig verneutstyr for alt mannskap på 
stasjonen er gammelt. Behov for utskifting 
av alt personlig verneutstyr. 
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Tema N/A Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3
BILER OG MATERIELL

Røyk- og/eller kjemikaliedykkerutstyr

Bekledning og åndedrettsvern som benyttes av 
røykdykkere og kjemikaliedykkere oppfyller til enhver tid 
gjeldende bestemmelser (vanntetthet, 
synbarhet/reflekterende materialer, underbekledning, 
hjelm, hette, hansker, støvler, åndedrettsvern). 

Relativt nytt utstyr (<3 år) i meget god tilstand. 
Alt utstyr oppfyller gjeldende bestemmelser. 

Relativt nytt utstyr (3-5 år) i god tilstand. Alt 
utstyr oppfyller gjeldende bestemmelser. 

Variasjon av nytt og gammelt utstyr. Behov 
for utskifting for enkelte deler av utstyret 
for å kunne tilfredsstille gjeldende 
bestemmelser. 

Variasjon av nytt og gammelt utstyr. Behov 
for omfattende oppgradering/utskifting av 
utstyr for å kunne tilfredsstille gjeldende 
bestemmelser. 

Slokkemateriell
Alt slokkemateriell er i meget god teknisk 
tilstand. 

Alt slokkemateriell er i relativt god teknisk 
tilstand. Behov for mindre 
vedlikehold/enkelte oppgraderinger (f.eks 
håndslokker utgått på dato) 

En god del av slokkemateriell er i dårlig 
teknisk tilstand. Flere eldre komponenter og 
hyppig vedlikeholdsbehov. 

Det må gjøres en omfattende oppgradering 
av slokkemateriell tilknyttet stasjonen. 

Annet utstyr

Gassmåler, kamera, frigjøringsutstyr, hjertestarter osv. 
vurderes samlet sett. 

Utstyr er generelt sett i meget god stand. Største 
delen av utstyrsgarderoben er tilnærmet nytt. 

Største andelen av utstyr er generelt sett i 
god stand  og tilfredsstiller forskrifts- og 
funksjonskrav. Behov for "generelt 
vedlikehold", eks. bytte ut en gassmåler. 

Varierende tilstand på utstyr. Enkelt utstyr 
er gått ut på dato eller, redusert funksjon 
og/eller dårlig kapasitet iht bruken. Behov 
for delvis oppgradering/utskiftning. 

Gammelt utstyr. Stort behov for 
utskifting/oppgradering

Prosedyrer for vedlikehold av biler og utstyr på biler

Brannstasjonen 
har ingen kjøretøy 

Det eksisterer meget gode prosedyrer for 
kontroll og oppfølging av tilstand til utstyr og 
biler. Det gjennomføres konsekvent: 
- For heltidsstasjoner: Ukentlig kontroll at alt av 
utstyr er på plass i biler (både større og mindre 
utstyr, eks. verktøy). Daglig kontroll at utstyr 
fungerer (
- For deltidsstasjoner: Månedlig kontroll at alt av 
utstyr er på plass i biler (både større og mindre 
utstyr, eks. verktøy). Ukentlig kontroll av at utstyr 
fungerer.  

Det eksisterer prosedyrer for kontroll og 
oppfølging av tilstand til utstyr og biler. Det 
gjennomføres i stor grad: 
- For heltidsstasjoner: Ukentlig kontroll at 
alt av utstyr er på plass i biler (både større 
og mindre utstyr, eks. verktøy). Daglig 
kontroll at utstyr fungerer (
- For deltidsstasjoner: Månedlig kontroll at 
alt av utstyr er på plass i biler (både større 
og mindre utstyr, eks. verktøy). Ukentlig 
kontroll av at utstyr fungerer.  

Det gjennomføres i varierende grad kontroll 
og oppfølging av tilstand til utstyr og biler. 

Det eksisterer ingen spesifikke prosedyrer 
for kontroll og oppfølging av tilstand til 
utstyr og biler. 

Prosedyrer, personlig verneutstyr

Det eksisterer og etterleves meget gode 
prosedyrer for vedlikehold og kontroll på 
personlig verneutstyr. Eksempelvis: 
- Verneutstyret merkes, registreres og 
gjennomgås ved systematisk kontroll, vedlikehold 
og service slik det kreves i 
Internkontrollforskriften. 
- Verneutstyr som har tatt skade under innsats 
eller er defekt av andre årsaker, repareres eller 
tas ut av bruk. 
- Service og reparasjoner foretas av kvalifisert 
personell. 
- Tildeling, bruk, kontroll og service av 
verneutstyret dokumenteres. 
- Vask av utrykningstøy loggføres for å holde 
oversikt over hva tøyet har vært utsatt for. 

Det eksisterer og etterleves i stor grad 
prosedyrer for vedlikehold og kontroll på 
personlig verneutstyr. Eksempelvis: 
- Verneutstyret merkes, registreres og 
gjennomgås ved systematisk kontroll, 
vedlikehold og service slik det kreves i 
Internkontrollforskriften. 
- Verneutstyr som har tatt skade under 
innsats eller er defekt av andre årsaker, 
repareres eller tas ut av bruk. 
- Service og reparasjoner foretas av 
kvalifisert personell. 
- Tildeling, bruk, kontroll og service av 
verneutstyret dokumenteres. 
- Vask av utrykningstøy loggføres for å holde 
oversikt over hva tøyet har vær utsatt for. 

Det eksisterer og etterleves i varierende 
grad prosedyrer for vedlikehold og kontroll 
på personlig verneutstyr. Eksempelvis: 
- Verneutstyret merkes, registreres og 
gjennomgås ved systematisk kontroll, 
vedlikehold og service slik det kreves i 
Internkontrollforskriften. 
- Verneutstyr som har tatt skade under 
innsats eller er defekt av andre årsaker, 
repareres eller tas ut av bruk. 
- Service og reparasjoner foretas av 
kvalifisert personell. 
- Tildeling, bruk, kontroll og service av 
verneutstyret dokumenteres. 
- Vask av utrykningstøy loggføres for å holde 
oversikt over hva tøyet har vær utsatt for. 

Det eksisterer ingen spesifikke prosedyrer 
for vedlikehold og kontroll på personlig 
verneutstyr. Alternativt eksisterer slike 
prosedyrer, men de etterleves ikke. 
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