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1 Innledning 
 
Styret i Salten Brann IKS besluttet i februar 2021 at selskapet skal utarbeide en kompetanseplan og en 
materiellplan for beredskapsavdelingen i selskapet. Bakgrunnen for dette er at de kommunale 
brannordningene ble revidert i 2020/2021, hvor de viktigste endringene i brannordninger er: 

1. Tjenesteleveransen som er foreslått per kommune er i tråd med brannfaglige analyser og 
kommunale ROS-analyser 

2. Basert på vedtatt tjenesteleveranse og tidligere ståstedskartlegging for kompetanse; styrkes 
kompetansen og HMS for alle deltidskonstabler 

3. For å kunne ivareta forsvarlig kompetansenivå må bl.a. gjennomsnittlig timer til trening og 
øving økes fra henholdsvis 30 timer til 52 timer per deltidskonstabel. Heltidskonstabler på 
Bodø brannstasjon er uendret. 

 
I tillegg er det besluttet at det skal utarbeides en egen stasjonsplan og notat vedrørende 
slokkevannsforsyning og at disse 4 dokumentene samlet utgjør en plan for helhetlig tjenesteleveranse 
for Beredskapsavdelingen 2022 – 2026.  
 
2 Mål materiellplan 
 

 Formål 
 
Formålet med materiellplanen, som en del av den totale tjenesteleveransen, er å sikre at det er riktig 
utstyr og materiell for å håndtere ulike hendelsestyper (tjenester) som er overordnet definert i 
brannordningen. Tjenestene skal ytes i tråd med lover, forskrifter og HMS-bestemmelser samtidig som 
en langsiktig økonomisk bærekraft hensyntas. Som en del av den totale tjenesteleveransen skal 
materiellplanen sikre at Beredskapsavdelingen kan oppfylle krav og forventninger til 
tjenesteleveransen som angitt i ny brannordning.  
 
Planen skal bidra til å få en oversikt og forståelse over hvilke typer utstyr og materiell 
beredskapsavdelingen må ha for å håndtere hendelser på en kvalitativ og effektiv måte. Det vil bli 
viktig å gjennomføre tiltak slik at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket. Materiellplanen 
skal bidra til å synliggjøre behov og danne et beslutningsgrunnlag for anskaffelser, saneringer og 
omflyttinger/rokkeringer av materiell. 
 
Beredskapsavdelingen har som mål å være en lærende og utviklende organisasjon, som tilpasser seg 
nye krav, forventninger, teknologi, innovasjon mv. En slik tilnærming er nødvendig for å skape en 
dynamisk organisasjon, som evner å tilpasse seg et samfunn i stadig endring. Planen er derfor ment å 
være tilsvarende dynamisk (levende) og skal jevnlig oppdateres på følgende måte: 
 

• Rullering/oppdatering som gjennomføres innen 1. mai hvert år 
• Revisjon hvert 4. år med første planlagte revisjon innen 1. mai 2026  

 
Planen danner grunnlag for årlig tiltaksplan og tilhørende budsjettgrunnlag for kommende år for 
Salten Brann. 
 

 Effektmål 
 
Effektmålene (gevinstene) er de langsiktige målene som kompetanse- og materiellplanene skal 
realisere. Overordnet er planene et virkemiddel for å få en oversikt og forståelse over hvilken 
kompetanse og materiell beredskapsavdelingen må ha for å håndtere hendelser på en kvalitativ og 
effektiv måte, samt å iverksette tiltak for at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket. I de 
følgende tabeller er effektmålene for materiellplanen gjengitt. 
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Innsatspersonell 
Nr. Effektmål Forventes 

realisert år 
EI5 Materiellplan skal bidra til en sikrere jobbutførelse (arbeidsdag) for 

innsatspersonell fordi materiellet er mer moderne og tilpasset 
tjenesteområdene enn dagens materiell 

2025 

Tabell 1 - Effektmål innsatspersonell 
 

Nødstilte (innbyggere) 
Nr. Effektmål Forventes 

realisert år 
EN1 Materiellplan skal bidra til riktigere type materiell til definerte 

tjenesteområder i brannordningen, slik at beredskapsavdelingen leverer en 
mer målrettet tjeneste til innbyggerne i Salten enn dagens ordning 

2025 

EN2 Materiellplan skal bidra til riktigere type kjøretøy som gir raskere responstid 
til nødstilte i Salten enn dagens kjøretøy i forhold til perioden 2016-2021 

2025 

EN5 Summen av kompetanseplan og materiellplan skal bidra til at nødstilte får 
riktig type hjelp i hendelser, og som dermed fører til at risikoen for tap av 
menneskeliv blir redusert i hendelser i løpet av en 10-års periode 

2025 

Tabell 2 - Effektmål Nødstilte (innbyggere) 
 

Beredskapsavdelingen 
Nr. Effektmål Forventes 

realisert år 
EB6 Materiellplan skal bidra til at beredskapsavdelingen har en mer 

ressurseffektiv og bærekraftig bilpark enn dagens bilpark 
2025 

EB7 Materiellplan skal bidra til riktig type materiell til tjenesteområdene i 
brannordningene, herunder at bilparken blir mer kostnadseffektiv  

2025 

Tabell 3 - Effektmål Beredskapsavdelingen 
 
For en helhetlig beskrivelse av effektmål kompetanse-, materiell- og stasjonsplaner og notat 
vedrørende slokkevannsforsyning, vises det til Plan for helhetlig tjenesteleveranse 
Beredskapsavdelingen Salten Brann 2022 – 2026. 
 
3 Ansvar 
 
Brannsjefen har som leder overordnet ansvar for at brannvesenet faglig og utstyrsmessig er i stand til å 
utføre de oppgavene brannvesenet er pålagt gjennom lov og forskrift samt egen risiko- og 
sårbarhetsanalyse, og som tilfredsstiller krav og forventninger til tjenester som er beskrevet i ny 
brannordning. Sikker og faglig tilfredsstillende gjennomføring av oppgavene/tjenestene er mellom 
annet avhengig av at Beredskapsavdelingen innehar det utstyr og materiell som er nødvendig, i 
kombinasjon med at personalet innehar riktig kompetanse og ferdigheter som beskrevet i 
kompetanseplanen.   
 
Beredskapsavdelingen skal sørge for at tilstand på utstyr og materiell er i samsvar med 
lover/forskrifter samt tilstrebe at utstyret er i tråd med ny brannordning så langt det er mulig innenfor 
de rammer som er satt. Videre skal avdelingen synliggjøre eventuelle behov for investeringer dersom 
det er avvik mellom behovene og utstyret som er tilgjengelig. I dette ligger også behov for 
utskiftninger, oppgraderinger mv.  
 
Arbeidsgiver og den enkelte ansatte har et felles ansvar for å påpeke og varsle eventuelle avvik og 
mangler for utstyr og materiell. 
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4 Organisering 
 

 Begrepsavklaring 
 
Denne planen er utledet av brannordningen og skal bidra til implementeringen av den til enhver tid 
gjeldende ordning. Det skal være en tydelig bro mellom ordningen og materiellplanen. Begrepene/ 
terminologien som brukes i planen kan derfor være noe annerledes fordi vi blir mer spesifikk.  
 
Eksempler på dette er blant annet der brannordningen bruker begrepene «brann- og redning» og 
«brannbekjempelse». Dette er mer detaljert i denne planen og fremkommer med de respektive 
undervisningsemnene;  «Brannteori og praksis», «Vannforsyning/trykktap/pumper», «slokketeknikk 
og taktikk» osv. 
 
Akutt forurensning som samlebegrep i brannordningen er delt opp i planen som «Farlige stoffer - 
CBRN/E» og «Akutt forurensning» da dette er mer vanlig i fagterminologien. 
 

 Hendelseskategorier og typer 
 
Det skal øves i oppgaver som man kan forvente å stå overfor og som er fastsatt gjennom en risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Dette vil variere noe fra stasjon til stasjon, men i hovedsak er dette aktuelle 
hendelseskategorier og hendelsestyper: 
 

• Brann  
− Husbrann  
− Brann i kjøretøy 
− Tunellbrann 
− Skog og lyngbrann 
− Brann i avfallsanlegg 
− Brann i el-installasjoner 
− Brann i tankanlegg eller 

tankbiler 
• Ulykker 

− Trafikkulykke 
− Togulykke 
− Ulykke luftfartøy 
− Naturhendelser (skred, vind, 

flom mm.) 
− Ras konstruksjon (USAR) 

 

• Drukning 
− Overflateredning 
− Redningsdykking 

• Farlig gods 
− Akutt forurensning 
− CBRN/E 

• Hjelpetjenester 
− Bistand helse 
− Bistand Politi 
− Bistand andre 
− First responder/hjertestarter 

• ABA/Alarmer 
• Andre oppdrag 

− PLIVO 
− Berging av verdier 
− Dyreoppdrag 

 Aktuelle tjenester  
 
Dette kapittelet viser et mer detaljert kompetanse- og tjenestespekter enn det vi kjenner fra den mer 
overordnede brannordningen til Salten Brann. 
 
Nasjonal kompetanse/tjenester: 

• RITS – Redningsinnsats til sjøs 
• PLIVO – Pågående livstruende vold 

 
Regionale kompetanse/tjenester: 

• Innsatsledelse 
• Overordnet ledelse 
• Kjemikaliedykking 
• Redningsdykking 
• Urban tauredning 

• Skred (jord, snø) 
• Høyderedskap 
• Droneflyvning 
• Trafikkulykker tungbil 
• RVR – Restverdiredning 
• IUA – Interkommunalt utvalg mot 

akutt forurensning (stab) 
 
Lokal kompetanse/tjenester: 

• Utrykningsledelse 
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• Utrykningskjøring 
• Brannbekjempelse (generell) 
• Tunellbrann 
• Brann i vegetasjon (skogbrann, gress 

og lyngbrann mm.) 
• Røykdykking – Nivå 0, 1 eller 2 

avhengig av stasjon/brannordning 
• Trafikkulykker (generell)  
• Overflateredning 
• Akutt førstehjelp  

o Førstehjelp/DHLR 
(grunnopplæring) 

o Akutthjelper (NLA «mens du 
venter på ambulanse», egen 
tjeneste) 

• Akutt forurensning (generell) 
o CBRN/E - Farlige stoffer, 

farlig gods 
o Akutt forurensning, miljø 

(gjerne oljeutslipp, IUA, 
Kystverket) 

• Klima og naturhendelser 
 
Tjenester vi ikke leverer per dags dato: 

• USAR 
• Elveredning 

 
 Kompetanse i forhold til diverse type utstyr 

 
Salten Brann har en rekke type utstyr som benyttes i ulike brann- og redningstjenester. Utstyret som 
brukes kan deles inn i 3 grupper med tanke på kompetanse.  

1. Kjenne til/ vite om 
2. Krever opplæring  
3. Krever sertifisering  

 
Felles for alle disse er at det kreves kompetanse for bruk med tanke på HMS. 
 
Her er noen eksempler på utstyr vi må ha kompetanse på: 

• Klippe-/kutteverktøy, frigjøring 
• Løfte-/høyderedskaper  
• Diverse kjøretøy inkl. utrykning, 

terreng, sjø/elv 
• HMS, HLR, førstehjelp 
• Samband/kommunikasjon 

• Dykking 
• Røykdykking 
• IR kamera 
• Droner 
• Overflateredning 
• Kjemikalievern

 
 Stasjoner 

 
Salten Brann har både heltids- og deltidsstasjoner. Blant deltidsstasjonene er det ulike vaktordninger, 
kompetanse/tjenester og kjøretøy/materiell.  I plandokumentene er det være hensiktsmessig å gruppere 
de forskjellige stasjonene inn i typer etter tjenestespekter og kjøretøy/materiell. De stasjonene som er i 
samme gruppe har tilnærmet likt tjenestespekter og krever derfor tilnærmet lik utrustning materiell 
samt kompetanse/ferdigheter hos personell. 
 
Stasjonsgrupperingen ser da slik ut etter at brannordningen blir iverksatt: 

• Gruppe 1 er stasjoner med heltidsmannskaper, alle tjenester og alle typer kjøretøy/materiell. 
• Gruppe 2 er stasjoner med deltidsmannskaper, har de lokale tjenestene og deler av de 

regionale og nasjonale tjenestene. Disse stasjonene har mannskapsbil og røykdykkerinnsats 
nivå 1. 

• Gruppe 3 er stasjoner med deltidsmannskaper, har de lokale tjenestene og deler av de 
regionale og nasjonale tjenestene. Disse stasjonene har mannskapsbil og innsats uten 
røykdykking (nivå 0). 

• Gruppe 4 er stasjoner med deltidsmannskaper, har de lokale tjenestene og deler av de 
regionale og nasjonale tjenestene. Disse stasjonene har ikke mannskapsbil, og innsats uten 
røykdykking (nivå 0). 
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For en detaljert oversikt over stasjoner og gruppeinndeling, vises det til Stasjonsplan 
Beredskapsavdeling 2022 – 2026. 
 
 
 

 
Bilde 1 - Elektrisk mannskapsbil fra Rosenbauer 
 
5 Kjøretøytyper 
 
Her beskrives de mest vanlige kjøretypene som er aktuell for Salten Brann. Det er viktig å sette disse 
definisjonene slik at vi argumenterer for behov på samme forståelse av kjøretøytypen. Se eget vedlegg 
for ytterligere beskrivelser og bilder av kjøretøytypene. 
 

 Ekstra stor mannskapsbil – Førerkort klasse C 
 
Dette er en ekstra stor mannskapsbil som er så stor som mulig, der man fortsatt kan kjøre normalt på 
vei. Ikke egnet for veldig små gater eller terreng. Svært god plass for utstyr. Denne kan også leveres 
med større vanntank og da vil skap plassen bli mindre. Ved 10.000 liter er det bare 3 skap. 
 

 Stor mannskapsbil – Førerkort klasse C 
 
Dette er den mest vanlige mannskapsbilen som brukes av brannvesenet som er bygd på et vanlig stort 
lastebilchassis. 
 

 Medium mannskapsbil – Førerkort klasse C 
 
Dette er en mannskapsbil som er så liten som mulig, men fortsatt bygd på fullverdig lastebilchassis. Så 
små ytre mål som mulig og gjerne med forholdsvis gode terrengegenskaper i forhold til størrelsen. 
 

 Liten mannskapsbil – Førerkort klasse C1 
 
Dette er en mannskapsbil som er så stor som det er mulig å bygge en mannskapsbil på lett lastebil 
chassis. Fordelen er mulighet for bruk av sertifikat for lett lastebil samt at størrelsen gir fordel i terreng 
og trange plasser. 
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 Tankbil – Førerkort klasse C 
 
Dette er en stor lastebil grunnet vekten av vann som skal fraktes i tank. Størrelsen kan variere noe, 
men som regel 3 akslinger og stor motor. Ikke egnet for veldig små gater eller terreng. 
 

 Høyderedskap – Førerkort klasse C 
 
Dette er en stor lastebil grunnet vekten av påbygget. Størrelsen kan variere noe i forhold til høyden på 
stigen/kurven, men som regel 3 akslinger og stor motor. Ikke egnet for veldig små gater eller terreng. 
Typisk høyde på stige/kurv er mellom 32 og 42 meter. 
 

 Krokløft – Førerkort klasse C 
 
Dette er en stor lastebil grunnet vekten av krokløft og ramme. Størrelsen kan variere noe, men som 
regel 3 akslinger og stor motor. Ikke egnet for veldig små gater eller terreng. 
 

 Logistikk kjøretøy – Førerkort klasse C 
 
Logistikk kjøretøy med for eksempel rullende containere for hurtighet og fleksibilitet. Egnet for 
generell logistikk tjeneste, vedlikehold av utstyr i distriktet, CBRN/E, RVR mm. 
 

 Fremskutt enhet/utrykningsledelse – Førerkort klasse C1 (evt. B) 
 
Bil til hurtig førsteinnsats med bl.a. høytrykks slokkeanlegg og batteridrevet redningsverktøy. 
Kan også fungere som utrykningskjøretøy for utrykningsleder. Muligheten er da å få ledelse på 
skadestedet så hurtig som mulig. Bilen blir da gjerne klasse B og lettere utstyrt.  
Kan også brukes aktivt på ABA (automatiske brannalarmer) for å begrense trykket på 
trafikkbildet/rykke ut med færre mannskaper. 
 

 Redningsdykkerbil – Førerkort klasse C1 evt. B 
 
Bil til redningsdykkere. 
 

 Støttekjøretøy/pickup – Førerkort klasse B 
 
Nyttekjøretøy aktuelle for alle stasjoner. Registreres som varebil der dobbelkabinen brukes som 
lasteområde. Egnet til å frakte materiell og ATV/snøscooter. Kjøretøyene bør som regel utstyres med 
blålys og sirener. 
 

 Vaktbil for vakthavende brannsjef – Førerkort klasse B 
 
Personbil for vakthavende brannsjef B-0.9. 
 

 Vaktbil for Innsatsleder – Førerkort klasse B 
 
Personbil for innsatsleder B-0.1. Lasterommet settes opp som kommandorom for innsatsleder. 
 

 UTV – Førerkort klasse B 
 
UTV for hendelser med dårlig tilgjengelighet for vanlig kjøretøy og for f.eks. tunnel hendelser. Finnes 
i mange størrelser og med forskjellig seteoppsett. 
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 ATV – Førerkort klasse B 
 
ATV for hendelser med dårlig tilgjengelighet for vanlig kjøretøy og for f.eks. tunnel hendelser. Finnes 
i mange størrelser og som 2 og 3 akslet. 
 

 Snøscooter – Førerkort klasse S 
 
Snøscooter for hendelser med dårlig tilgjengelighet for vanlig kjøretøy på vintertid. Finnes i mange 
utførelser og motoralternativer. 
 

 Kjøretøy for fremtiden 
 
Den helelektriske mannskapsbilen. 
 
 
6 Tyngre utstyr 
 

 Transporterbare brannpumper 
 

 Stor transporterbar brannpumpe 
Store pumper som monteres fast på egen henger eller fraktes ut med annet kjøretøy. Kan bæres av 4 
personer, men dette vil kun være unntaksvis. 
Leverer gjerne mellom 1.000 -  2.000 l/min ved 10 bar. 
 

 Medium transporterbar brannpumpe 
Mellomstore pumper som fraktes ut med henger eller annet kjøretøy. Kan bæres kort distanse av 2 
personer. 
Leverer gjerne ca. 750 l/min ved 10 bar. 
 

 Liten transporterbar brannpumpe 
Liten pumpe som fraktes ut med henger eller annet kjøretøy. Kan bæres litt lengre avstand av 2 
personer. Mest egnet for trykkforsterkning eller skogbrann. 
Leverer gjerne ca. 500 l/min ved 6 bar. 
 

 Skogbrannpumpe høytrykk 
Liten høytrykkspumpe som fraktes ut på meis under skogbrann. Det trengs en hjelpemann for å bære 
sugeslange, bensin og slanger. Kan bæres forholdsvis lange avstander. 
Leverer gjerne ca. 250 l/min ved 10 bar. 
 

 Fjernstyrte multifunksjons kjøretøy/droner 
 
Beltegående robot for montering av utstyr slik som vifter, vannkanon og mye mer. 
Hurtiggående SPURV kamerarobot, som skal kunne gi brann- og redningsmannskapene en 
øyeblikkelig situasjonsforståelse ved tunnelbranner og branner i større bygninger. 
Dronekapasitet gir mange fordeler blant annet bidrar den til felles situasjonsforståelse og redder liv 
ved f.eks. søk etter savnede. 
 

 Større viftesystemer 
 
Større transporterbare vifter med egen motor og mulighet for leveranse av vanntåke. Slike vifter kan 
ha en gjennomstrømningsvolum på 80.000 m3 luft/t og oppover. Brukes gjerne i større bygg, garasjer 
og tunneler. 
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 Depothengere/utstyrshengere 
 
Diverse typer hengere som benyttes ved hendelser der det behov for ytterligere utstyr. 
 
7 Logistikksystem for avdelingen 
 

 Introduksjon 
 
Det er behov for et eget logistikksystem for avdelingen. Innkjøp av deler og utstyr blir for tilfeldig og 
dermed uoversiktlig. Dette kan gi negative effekter som at man bestiller for mange enheter eller at 
man ikke får tak i viktig utstyr i tide. Det vil også være muligheter for kostnadsbesparelser ved et 
tydelig logistikksystem. Logistikksystemet bestå av forsynings- og vedlikeholdsløsninger, slik som 
lagertjenester, drift av slangeverksted og røykdykkerverksted, oversyn med kjøretøy, PKK og 
verkstedavtaler mm.  
 
Logistikksystemet skal i tillegg utstyres med eget kjøretøy for å distribuere utstyr ut i hele Salten 
Brann via hovedlager i Bodø. Kjøretøyet vil bli lagt inn som egen investering i 2022. 
 

 Logistikkansvarlig/Materialforvalter 
 
Logistikkansvarlig styrer de større linjene og bistår med innkjøpstøtte både i forhold til rammeavtaler 
men også i forhold til større anskaffelser slik som for eksempel kjøp av kjøretøy. Materialforvalter er 
det utøvende ledd som tar seg av selve vedlikeholdet eller sørger for at vedlikeholdet blir gjennomført 
av andre som for eksempel verksted internt eller eksternt. Vi har per tiden ikke budsjettrammer for 
begge rollene og vi kjører derfor nå en løsning der materiellansvarlig prøver å bekle deler av begge 
rollene. Noen av oppgavene vil være: 

• Ledelsen/koordineringen av bilansvarlige 
• Ansvaret for kjøretøy, utstyr, verneutstyr og uniformer 
• Ansvaret for røykdykkerverksted, slangeverksted, verksted og lager 
• Vedlikeholdsplan for utstyret 
• 5 årsplan for rullering, utskifting og anskaffelse 
• Helse-, miljø og sikkerhet i forholdet til kjøretøy og utstyr 

 
 Flåtestyring 

 
Salten Brann har så mange kjøretøy at det vil være gode muligheter for å spare kostnader på mer 
effektiv drift og anskaffelse av kjøretøyparken. 
 
Flåtestyring er et system for effektiv kontroll og utnyttelse av virksomhetens kjøretøy og tyngre utstyr. 
Flåtestyring registrerer blant annet hvor virksomhetens ressurser befinner seg til enhver tid, slik at vi 
kan samle data om kjøretøyene. Flåtestyring er et samlebegrep for IKT baserte informasjons- og 
administrasjonssystemer som har som hovedformål å innhente, strukturere, analysere og presentere 
data over flåter av kjøretøy, gjennom å analysere store mengder informasjon – ofte fra flere parallelle 
kilder/prosesser. Dette for å gi beslutningstakerne et best mulig beslutningsgrunnlag – enten for bruk i 
eget system – eller som del av bedriftens øvrige systemer. 
 
Et flåtestyringssystem er bygd opp av tre hovedkomponenter: 

1. GPS-funksjonalitet, som sporer bilens posisjon 
2. Kommunikasjonsutstyr for å sende sporingsdataene og for å motta de 
3. Programvare for å bearbeide og visualisere dataene 

 
Vi ser for oss at Salten Brann kan blant annet oppnå følgende med implementering av flåtestyring: 

• Tilgang til detaljerte rapporter, f.eks kjøre-, timeteller-, utnyttelsesrapporter m.m, som viser 
hvordan ressursene benyttes. 
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• Sanntidssporing i kart. Gir deg fortløpende oppdatering av kjøretøyenes posisjoner i kart. 
(Finnes for noen av kjøretøyene gjennom oppdragshåndteringsverktøyet i dag). 

• Sonealarmer, hvor virksomheten mottar varsler når ressurser forlater eller ankommer et 
område. 

• Grunnlag for fakturering ved sekundære oppdrag. 
• Muligheten for å kontrollere, sikre og spore virksomhetens kjøretøy. 
• Kontroll og minimalisering av drivstoff-forbruk 
• Planlegge service på biler og maskiner 
• Automatisk avlesning av time- og tripptellere 
• Temperaturavlesning og varsling 
• Integrere flåtestyring med øvrige systemer (API) 
• Bedre beslutningsgrunnlag for avhending og anskaffelse av kjøretøy. (f.eks. når 

driftskostnadene på et kjøretøy tilsier at det bør skiftes ut) 
 
Vi har muligheter for å implementere flåtestyring i allerede anskaffede IT-systemer (f.eks. Microsoft 
Dynamics, som vi bruker i alarmsalg i dag) 
 

 Røykdykker- og slangeverksted 
 
Utvikling av røykdykker- og slangeverkstedet får en egen prosess. Røydykkerverkstedet bidrar til 
faglig gjennomgang av utstyret og skal være kvalifisert til å avgjøre om utstyret er modent for 
utskiftning. Utviklingsløpet krever også en plan for vedlikehold av nødvendig kompetanse for å 
overholde de formelle kravene til serviceteknikere. 
 

 Lager bekledning og småutstyr 
 
Målsetningen er at alt forbruksmateriell finnes på lager og styres av et lagersystem. Lager holdet vil 
driftes på tilnærmet lik måte som intendanturet i forsvaret. Det settes personell som har ansvaret for å 
forvalte lageret. Disse rapporterer til materialforvalter og logistikkansvarlig. 
Det skal bygges en overordnet plan for hvilket utstyr en rolle i organisasjonen skal ha. Denne planen 
kalles utrustningsplanen. Det skal være likhet og forutsigbarhet i organisasjonen for hvilket 
verneutstyr, utsyr og uniform/bekledning den enkelte rollen skal ha. Dette leveres ut ved nyansettelse 
fra lager. Dette bidrar til at man har en fortløpende oversikt hva kostnadene er. Anskaffelser og behov 
skal rapporteres inn i i neste års budsjett og investeringsplan samt den økonomiske 4 årsplanen. Det 
skal i denne sammenheng lages en utskiftningsplan for det respektive utstyret.  
 
Alt utstyr og bekledning skal merkes og det skal anskaffes utstyr for å merke dette. Det lages en egen 
plan for hvordan utstyret skal merkes og denne standard implementeres i hele selskapet. For eksempel 
hjelm og brannbekledning kan merkes med ansattnummer. 
 

 Logistikk kjøretøy 
 
Logistikk kjøretøy med for eksempel rullende containere for hurtighet og fleksibilitet. Egnet for 
generell logistikk tjeneste, vedlikehold av utstyr i distriktet, CBRN/E, RVR mm.  
Flere leverandører tilbyr konsepter med traller som lagres på stasjon og trilles inn i kjøretøy etter 
behov i oppdraget. Låses fast under transport. 
 
Dette kjøretøyet er tiltenkt å rykke ut til hendelser i hele distriktet. En av mulighetene er å kunne øke 
kapasiteten på hendelser ved å fylle på med utstyr som trengs under selve innsatsen eller for å erstatte 
forurenset og ødelagt utstyr etter avsluttet hendelse. 
 
Det er et krav i arbeidsplassforskriften å sørge for «ren og uren sone». Målet er å forebygge 
eksponering for støv, gass og røyk (brannrøyk) blant arbeidstakere i brann- og feiervesen. På mange 
stasjoner er ikke dette oppfylt. Frem til dette er ivaretatt på alle stasjoner vil et logistikk kjøretøy 
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kunne ivareta kravet ved å sørge for at det skitne utstyret aldri blir med inn til stasjonen, men blir 
skiftet ut med nytt rent utstyr på hendelssestedet, 
 

 
Bilde 2 - Elektrisk logistikk kjøretøy fra Rosenbauer 
 

 Utrustningsplan (personlig utrustning) basert på stasjonstype 
 
Salten Brann skal utarbeide en til enhver tid gjeldende utrustningsplan. Utrustningsplanen skal 
beskrive hvilken personlig utrustning den enkelte ansatte skal ha etter blant annet rolle og lokasjon. 
Personlig utrustning kan bestå av blant annet uniform, vernebekledning, teknisk utstyr, radio mm. til 
bruk under utdanning, øvelse og innsatser mv. Utrustningsplanen skal beskrive hvilke kriterierier som 
skal til for at utstyret er modent for utskiftning. Lager/røykdykkerverkstedet utfører kontrollen av 
utstyret. Alt utsyr skal merkes med ansattnummer på den måten som utrustningsplanen beskriver.  
 
Utlevering ved nyansettelse 
Ved nyansettelse skal den ansatte hurtigst mulig motta den aktuelle personlige utrustningen de skal ha 
i henhold til utrustningsplanen. 
 
Bruk og vedlikehold 
For å ivareta egenskapene og kvaliteten på den personlige utrustningen er det viktig at produktene 
brukes, lagres og vedlikeholdes riktig. Det er viktig at tjenestepliktige og ansatte får informasjon om 
dette når utstyret deles ut.  
 
Ved ødelagt, utdatert eller utslitt utstyr 
Ved ødelagt er utslitt personlig utstyr så ta kontakt med leder eller lager for innbytte til nytt utstyr. 
Lager/røykdykkerverksted følger utrustningsplanen for om utstyret oppnår kriteriene for utskiftning av 
utstyr. 
 
Retur av personlig utrustning 
Når ansatte avslutter arbeidsforholdet, skal den personlige utrusningen leveres tilbake til sin leder som 
sørger for at dette blir lagt inn på lageret. Det kan være utstyr som kan beholdes av den ansatte, dette 
beskrives i utrustningsplanen.  
 
Eksempel på personlig utrustning stasjonsgruppe 1 
Ansatte på stasjonsgruppe 1 skal ha følgende personlig utstyr: 

• 1 stk. nødnett-terminal 
• 1 stk. talegarnityr med hodesett med aktivt hørselvern (personlig) og nøklingsbryter (felles) 
• 1 sett komplett paradeuniform 
• 2 sett komplette arbeidsuniformer 
• 1 stk. vernetøy/arbeidsdress for vedlikehold av utstyr (tilpasset oppgaver) 
• 1 par vernesko for vedlikehold av utstyr (tilpasset oppgaver) 
• 1 stk. brannhjelm med visir og nakkebeskyttelse for brannslokking godkjent etter NS-EN 

443:2008 
• 1 par fottøy for brannmannskaper godkjent etter NS-EN 15090:2012 

Logistics
made easy.
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• 1 stk. lett vernetøy/dress med fagmerkning for utrykning/skogbrann godkjent etter NS-EN ISO 
11612:2015 

• 2 sett vernetøy for brannslokking/røykdykking godkjent etter NS-EN 469:2020 med PBI og 
Gore-Tex (eller tilsvarende) 

• 2 sett flammehemmende underbekledning godkjent etter NS-EN ISO 11612:2015 
 
Utrustningsplanen vil bli presentert i løpet av 2022. Materiellansvarlig for hovedansvaret for utvikling 
av denne. 
 
8 Trafikklysmodellen 
For å skape et godt bilde av status og fordeling av kostnader på materiell, så er det hensiktsmessig å 
lage en egen kategorisering. For å holde det enkelt så bruker vi «grønn, gul, rød» der kriteriene for den 
enkelte tilstanden er forklart nedenfor. 
 
Det er beskrevet i to dimensjoner der vi skiller mellom tilstand og fordeling av kostnader. 
 

 Trafikklysmodell – Tilstand materiell 
 

 
Bilde 3 - Visualisering av trafikklysmodell tilstand materiell 
 

Grønn tilstand materiell 
«Lovlighet - Forsvarlig» 

Dette er materiell som har en tilstand som oppfyller følgende: 
• krav i lov/forskrift 
• krav fra produsent/leverandør 
• krav fra brannvesenet  

Gul tilstand materiell 
«Redusert - Begrenset» 

Dette er materiell som har små og ubetydelig mangler eller er på vei å 
løpe ut på alder, den oppfyller fortsatt: 

• krav i lov/forskrift 
• krav fra produsent/leverandør 
• krav fra brannvesenet 

Rød tilstand materiell 
«Lovbrudd - Uegnet» 

Dette er materiell som mangler eller har løpt ut på alder, den 
oppfyller IKKE: 

• krav i lov/forskrift 
• krav fra produsent/leverandør 
• krav fra brannvesenet 
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Tabell 4 - Beskrivelse trafikklysmodell tilstand materiell 
 

Klassifisering materiell etter alder 
Materiell Grønn Gul Rød 
Ekstra stor mannskapsbil <15 år >15 år > 20 år 
Stor mannskapsbil <15 år >15 år > 20 år 
Medium mannskapsbil <15 år >15 år > 20 år 
Liten mannskapsbil <15 år >15 år > 20 år 
Tankbil <15 år >15 år > 20 år 
Høyderedskap <15 år >15 år > 20 år 
Krokløft <15 år >15 år > 20 år 
Logistikk kjøretøy <15 år >15 år > 20 år 
Framskutt enhet <10 år >10 år > 15 år 
Redningsdykkerbil <10 år >10 år > 15 år 
Pickup <10 år >10 år > 15 år 
Vaktbil for innsatsleder <10 år >10 år > 15 år 
UTV <10 år >10 år > 15 år 
ATV <10 år >10 år > 15 år 
RVR <15 år >15 år > 20 år 
Tilhengere under 3,5 tonn <15 år >15 år > 20 år 
Stor transporterbar brannpumpe <15 år >15 år > 20 år 
Medium transporterbar brannpumpe <15 år >15 år > 20 år 
Liten transporterbar brannpumpe <15 år >15 år > 20 år 
Skogbrannpumpe høytrykk <15 år >15 år > 20 år 
Klippeutstyr <10 år >10 år > 15 år 
Båter under 8 meter <15 år >15 år > 20 år 
Båter over 8 meter (står i havet) <10 år >10 år > 15 år 
Snøscooter (stående som beredskapsmateriell) <10 år >10 år > 15 år 

Tabell 5 - Klassifisering materiell etter alder 
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 Trafikklysmodell – Kostnadsfordeling materiell 
 

 
Bilde 4 - Visualisering av trafikklysmodell kostnadsfordeling materiell 
 

Grønn kostnadsfordeling materiell 
«Videreutvikling – Muligheter» 

2024 og fremover 

Dette er kostnader på materiell som kan være: 
• Nyanskaffelser uten basis i lov/forskriftsmessige krav 
• Ønsker fra eierkommuner 
• Ønsker fra brannvesenet  

Gul kostnadsfordeling materiell 
«Normalt etterslep – Burde» 

2024 og fremover 

Dette er kostnader på materiell som kan være: 
• Nyanskaffelser som er forventet for å gi best mulig 

tjeneste 
• Erstatning av eksisterende utstyr som har høye 

driftskostnader grunnet tilstand/alder 
• Behov synliggjort av brannvesenet 

Rød kostnadsfordeling materiell 
«Akutt etterslep – Plikt» 

2022/2023 

Dette er kostnader på materiell som er: 
• Nyanskaffelser direkte knyttet opp mot 

lov/forskriftsmessige krav 
• Erstatning av eksisterende utstyr som har rød tilstand 

Tabell 6 - Beskrivelse trafikklysmodell kostnadsfordeling materiell 
 
 
9 Kartlegging biler og materiell. Multiconsult 2019. 
 

 Innledning/bakgrunn  
 
Salten brann IKS har i løpet av 2019 i samarbeid med Multiconsult kartlagt tilstanden til 24 
brannstasjoner fordelt på 10 kommuner. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av verktøyet 
MultiMap og er presentert i rapporten «Kartlegging av Salten Brann IKS ׀ MultiMap» (2019). 
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: 
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- 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 (ref. NS3424).  
 
Kartleggingen av biler og materiell er gjennomført ut i fra følgende kriterier: 
 

 
Bilde 5 - Struktur kriterier kartlegging biler og materiell (MultiMap, 2019) 
 

 Kartlegging 
 
I rapporten fra Multiconsult framstår det at kartleggingen av biler og materiell viser store variasjoner i 
resultatene, og at snittverdi ikke nødvendigvis gir det riktige bildet. I figuren nedenfor er likevel 
gjennomsnittlig tilstandsgrad pr. stasjon presentert: 
  

 
Bilde 6 - Kartlegging av gjennomsnittlig tilstandsgrad biler og materiell (MultiMap, 2019) 
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Videre er den overordnede tilstand for biler og materiells egnethet og tilstand presentert i følgende 
oversikt: 
 

 
Bilde 7 - Kartlegging av biler og materiells egnethet og tilstand (MultiMap, 2019) 
 
Stasjoner som er plassert i nedre venstre hjørne har altså biler og materiell som både er egnet og har 
tilfredsstillende tilstandsgrad. Tilsvarende har biler og materiell ved stasjoner i øvre høyre hjørne 
dårlig/ utilfredsstillende tilstand. 
 
For en detaljert beskrivelse av kriterier for kartlegging, vekting av kriterier, verdifastsettelse 
tilstandsgrad mv., vises det til omtalte rapport (MultiMap) fra Multiconsult. 
 
10 Dashboard 
 
Salten Brann utvikler nå et Dashboard som presenterer status på leveranse av brannordningen. 
Data hentes fra selskapets IT-systemer og presenter data i sanntid. Status på kostander for materiell og 
kompetanse synliggjøres. Vurderinger av tilstand på brannstasjoner er hentet fra Multimap rapport 
utarbeidet av Multiconsult høsten 2019. Disse er gjennomgått av selskapet med bistand fra 
vernetjenesten våren 2022.  Status på slokkevannsforsyning vurderes per kommune. 
 
Materiellbehov og etterslep ned til kommune, brigade og stasjonsnivå vil være mulig å trykke seg frem 
til. Foreløpig henvises det til kapittel 12 og 13 i denne planen.  
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Bilde 8 - Utklipp fra nytt dashboard 
 
11 Viktige momenter i forhold til materiellbehov 
 

 Selskapets finansiering 
 
Ifølge selskapsavtalen §7 Selskapets finansiering pkt. 5 står det «...Øvrige kostnader knyttet til 
branntjenesten dekkes etter folketall...» . Dette medfører at alle kjøretøy (med unntak av tankbiler) 
skal dekkes som felleskostnader. 
 

 Kommunal slokkevannsforsyning og tankbiler 
 
Kommunal slokkevannsforsyning vurderes som godt utbygd i deler av regionen. Muligheten for å ta 
opp vann er åpne vannkilder, kummer og hydranter. Salten Brann IKS erfarer imidlertid at i enkelte 
områder er det begrenset tilgang til slokkevann, ofte grunnet lange avstander fra brannstedene til 
slokkevannkildene. Derfor anbefales det at den enkelte kommune gjør en vurdering av nødvendige 
avbøtende tiltak for manglende vannforsyning. Et tiltak kan være å etablere tankbil jf. §21 i forskrift 
om brannforebygging.  
 
Det er kommunens ansvar å tilrettelegge for slokkevannsforsyning (§5-4 i dimensjoneringsforskriften, 
2002). I forskrift om brannforebygging (2015) §21 står det:  

• Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i 
tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.  

• I boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens 
brannvesen disponerer passende tankbil. 

• I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkleranlegg er aktuelt, skal kommunen sørge 
for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. 

 
For ytterligere informasjon rundt temaet vises det til eget notat vedrørende slokkevannsforsyning. 
 

 Røykdykkerveiledning og mannskapsbil 
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I henhold til Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking utarbeidet av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap kan vi lese følgende om sikkerhetsgrunnlaget for røykdykking: 
 
«...Ved bruk av vann som slokkemiddel, må angrepsslange og sikringsslange forsynes med tilstrekkelig 
vannmengde og trykk. 2000 liter regnes som tilstrekkelig vannkilde for at en kortvarig førsteinnsats 
kan iverksettes. Utlegg fra større vannkilde som tankvogn, vannledningsnett, eller åpen kilde, bør 
snarest etableres når brannfaren er stor...» 
 
Det vil si at mannskapsbiler (når dette er eneste tilgjengelige kjøretøy) som skal brukes i førsteinnsats 
med røykdykkerinnsats nivå 1 eller 2, må ha en vanntank på minimum 2000 liter og en pumpe som 
kan levere minimum 3.000 liter/min ved 8 bar. Alternativt kan man bruke en mannskapsbil i 
kombinasjon med tankbil, men kravene til vanntank og pumpe er fortsatt de samme. 
 

 Anskaffelse av lav- og nullutslippsteknologi 
 
Fra 01.01.18 trådte den nye klimaloven i kraft. Formålet med loven er å fremme gjennomføring av 
Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050. Dette medfører at tidligere 
vedtatte klimamål for 2030 og 2050 blir nedfelt i lovverket, og får dermed et helt annet rettsvern og 
sanksjonsgrunnlag enn tidligere. Klimamålet for 2030 er gitt i § 3 i den nye loven, og skal være en 
reduksjon i klimagasser i 2030 med minst 40 % fra referanseåret 1990. 
 
Miljødirektoratet anbefaler fortrinnsvis å prioritere nullutslippsteknologi, altså transportmidler med 
elektrisk motor og som ikke genererer direkte utslipp av klimagasser og eksos ved bruk. Biogass kan 
prioriteres der nullutslippsløsninger er lite tilgjengelige eller uforholdsmessige dyre. 
 
Det vil være naturlig at Salten Brann har klimamålene i tankene ved en hver anskaffelse av tyngre 
utstyr og kjøretøy. Det vil være naturlig at det i større og større grad velges null- eller 
lavutslippsløsninger. Fra et anskaffelsessynspunkt er det viktig at tre eller flere kan tilby dette for å gå 
til anskaffelse av null- eller lavutslippsløsninger. 
 
12 Kjøretøy etter alder 
 
Kjøretøyene nedenfor er merket med farve etter alder. De røde kjøretøyene må byttes ut. Dette gjøres 
enten ved at det kjøpes nye kjøretøy til denne stasjonen eller at det kjøpes nye kjøretøy der aktiviteten 
er størst og så roteres kjøretøyene som er lett brukt med fortsatt «gule» eller «grønne» ut til stasjonene 
med lavere aktivitet/kjørelengder. Det er ikke sikkert at det er ønskelig å erstatte kjøretøytypen med 
samme type/størrelse. 
 

Alder tyngre kjøretøy 
Stasjon Type Kjøretøy Kallesignal Anskaffet 
Misvær Tankbil JU47035 MERCEDES 1619K B-3.4 1981 
Sulitjelma Mannskapsbil RA 4222 MERCEDES 1222 AF C-2.1 1985 
Halsa Mannskapsbil XV 60215. VOLVO 1987 FL7 4X2 Y-5.1 1987 
Kjerringøy Mannskapsbil CX 5554. Mercedes 1625. B-4.1 1988 
Knaplund Mannskapsbil KH 45394 MERCEDES 1120 AF B-6.1 1990 
Inndyr Mannskapsbil YK 21772 SCANIA P 934X2 Y-2.1 1991 
Engavågen Mannskapsbil XV 60742 Volvo FL 614 Y-7.1 1991 
Beiarn Mannskapsbil RA 7678 MERCEDES 1124 AF/36 C-4.1 1998 
Misvær Mannskapsbil DK 78803 MERCEDES 1625 AK36 B-3.1 1998 
Rognan Mannskapsbil KK 3982 SCANIA P124 C-3.1 2000 
Rognan Tankbil YE 70586 MAN tankbil. C 3-4 2000 
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Værøy Mannskapsbil UA9289 SCANIA P94 B-7.1 2001 
Bodø Tankbil YE 77403. SCANIA P480 B-1.4 2004 
Ørnes Mannskapsbil YK 21993 SCANIA P340 Y-1.1 2008 
Fauske Tankbil YK 22011 SCANIA G420 C-1.4 2009 
Bodø Mannskapsbil RA 42627 SCANIA P400 B-1.2 2010 
Fauske Mannskapsbil RA 42514. SCANIA P400 C-1.1 2010 
Oppeid Mannskapsbil RA 42510 SCANIA P400 C-6.1 2010 
Straumen Mannskapsbil AE 36828 Volvo FM C-5.1 2012 
Bodø RVR RA 43610 Mercedes Atego RVR 2013 
Bodø Mannskapsbil RA 46217. SCANIA P410 B-1.1 2016 
Bodø Høyderedskap YE 99631. SCANIA P480 B-1.3 2016 
Steigen Mannskapsbil YF 10320 SCANIA P450 K-5.1 2016 

Tabell 7 - Tyngre kjøretøy etter alder, farvekodet etter trafikklysmodellen 
 
 

Alder lettere kjøretøy/støttekjøretøy 
Stasjon Kjøretøy Kallesignal Anskaffet 
Steigen YE49191  TOYOTA HIACE 4WD K-5.8 1991 
Halsa YH 4176 TOYOTA HI ACE DIESEL YH 4146 1992 
Våg YE 60784 Mazda B2600 4x4 Y - 1 1992 
Rognan SC 93734 VW.Caravelle. C-3.8 1999 
Fauske YE 72003 VW Transporter C-1.8 2001 
Drag YN 51402 Toyota Hiace 4wd. K-4.6 2005 
Storjord YN 51401 TOYOTA HIACE 4WD K-1.6 2005 
Sørarnøy YE 81283 Nissan X-Trail Y-3 2006 
Bodø RA 41524 Mercedes Vito. B-1.7 2008 
Engavågen YE 85317 VW.TRANSPORTER Y-7 V 2008 
Innhavet YE 83884 MERCEDES.SPRINTER K-3.6 2008 
Bodø YE 97256 VW.Transporter pick up. B-1.8 2011 
Rognan SC 93734 VW.Caravelle. C-3.8 2011 
Fauske YE 92776.Mercedes ML. U 160 2012 
Felles (Salten Brann) Mitsubishi Pajero.RA44091 C-6.8 2012 
Ørnes YE 95526 VW Transporter Pick up. Y-1.8 2014 
Bodø YE 98581. VW Amarok. B-2.8 2015 
Bodø YF 14897.VW Transporter. B-1.6 2019 
Bodø YF 15162 Audi Q7. B-0.9 2019 
Straumen YF 15600 MERCEDES Sprinter C-5.6 2019 
Bodø YF 16944 VW Transporter. B-0.1 2020 

Tabell 8 - Lettere kjøretøy/støttekjøretøy etter alder, farvekodet etter trafikklysmodellen 
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13 Implementering av planen  
 

 Planlagte materiellanskaffelser  
Her føres de planlagte anskaffelsene. Materiellanskaffelsene er listet opp i prioritert rekkefølge. 
Rekkefølgen må likevel bare anses som retningsgivende på dette tidspunktet. Det skjer endringer 
fortløpende som endrer forutsetningen for listen. Det kan nevnes at i den siste måneden har to kjøretøy 
endret status fra gul til rød grunnet brekkasjer som ikke kunne forutsees. Planen må sees som et 
utgangspunkt, hvilke kjøretøy som faktisk blir anskaffet må være basert på en beredskapsanalyse på 
det gitte tidspunktet for den gitte lokasjonen. Det kan også være slik at kjøretøyet som kjøpes inn 
settes på en annen stasjon og rotasjoner internt gir nyere kjøretøy på nevnte stasjon. 
 

 Kjøretøy som er under anskaffelse 
 

Kommune Stasjon Type Kjøp/lev. Kommentarer 
Sørfold Straumen Tankbil 2022 E6 prosjektet 
Hamarøy Innhavet Tankbil 2022 E6 prosjektet 
Bodø Bodø Redningsdykkerbil 2022 Erstatter Vito dykkerbil 

Tabell 9 - Kjøretøy som er under anskaffelse 
 

 Eksisterende mannskapsbiler som bør erstattes/oppgraderes/nyanskaffes 
 

Kommune Stasjon Type Kjøp Kommentarer 
Fauske Sulitjelma Mannskapsbil 2023 1 mannskapsbil må skiftes ut. En løsning kan 

være å anskaffe en mindre mannskapsbil.  
Meløy Halsa Mannskapsbil 2023 1 mannskapsbil må skiftes ut. En løsning kan 

være å anskaffe en liten mannskapsbil og tankbil 
(evt. medium mannskapsbil). 

Bodø Bodø 
(felles) 

Logistikk 
kjøretøy 

2023 Logistikk kjøretøy og konsept nyanskaffes. Se 
ytterligere forklaring i materiellplan. 

Bodø Bodø 
(felles) 

Mannskapsbil 2023 Medium mannskapsbil nyanskaffes. Dette 
kjøretøyet er tenkt som reservebil ved brekkasjer 
og bil til øvingsfeltet. 

Bodø Kjerringøy Mannskapsbil 2024 1 mannskapsbil må skiftes ut. En løsning kan 
være å anskaffe en liten mannskapsbil og tankbil 
(evt. medium mannskapsbil). 

Bodø Knaplund Mannskapsbil 2024 1 mannskapsbil må skiftes ut. En løsning kan 
være å anskaffe en liten mannskapsbil og tankbil 
(evt. medium mannskapsbil). 

Gildeskål Inndyr Mannskapsbil 2024 1 mannskapsbil må skiftes ut. Tankbil er planlagt 
innkjøpt (se nednenfor). En løsning er å kjøpe ny 
mannskapsbil i Bodø og sende eksisterende til 
Inndyr.  

Meløy Engavågen Mannskapsbil 2024 1 medium mannskapsbil må skiftes ut. En løsning 
er å anskaffe en liten mannskapsbil, men det 
forutsetter at det anskaffes en tankbil i 
kommunen. 

Beiarn Moldjord Mannskapsbil 2025 1 medium mannskapsbil må skiftes ut. En løsning 
er å anskaffe en liten mannskapsbil, men det 
forutsetter at den gamle tankbilen i kommunen 
erstattes. 

Bodø Misvær Mannskapsbil 2025 1 medium mannskapsbil må skiftes ut. En løsning 
er å anskaffe en liten mannskapsbil, men det 
forutsetter at det anskaffes en nyere tankbil i 
kommunen. 
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Saltdal Rognan Mannskapsbil 2025 1 mannskapsbil må skiftes ut. En løsning er å 
anskaffe en ny stor eller ekstra stor mannskapsbil 
til Fauske, og sende eksisterende til Rognan. 

Værøy Værøy Mannskapsbil 2025 1 mannskapsbil må skiftes ut. Hvis det anskaffes 
tankbil så kan denne mannskapsbilen tas ned i 
størrelse. 

Hamarøy Drag Mannskapsbil 2026 1 HiAce som fungerer som mannskapsbil må 
erstattes med 1 stor mannskapsbil. (bør denne 
flyttes opp i listen?) 

Tabell 10 - Eksisterende mannskapsbiler som bør erstattes/oppgraderes/nyanskaffes 
 

 Eksisterende lettere kjøretøy som bør erstattes/oppgraderes/nyanskaffes 
 

Kommune Stasjon Type Kjøp Kommentarer 
Meløy Engavågen Støttekjøretøy 2023 1 støttekjøretøy må skiftes ut grunnet havari 

(Dette kjøretøyet er midlertidig erstattet fra Bodø 
og det er logisk å kjøpe nytt kjøretøy til Bodø) 

Steigen Leinesfjord Støttekjøretøy 2023 1 støttekjøretøy må skiftes ut 
Meløy Halsa Støttekjøretøy 2023 1 støttekjøretøy må skiftes ut 
Gildeskål Våg Støttekjøretøy 2024 1 støttekjøretøy må skiftes ut 
Rognan Rognan Støttekjøretøy 2024 1 støttekjøretøy må skiftes ut 
Fauske Fauske Støttekjøretøy 2024 1 støttekjøretøy må skiftes ut. En løsning er å 

kjøpe ny pickup i Bodø og flytte eksisterende 
pickup til Fauske. 

Gildeskål Inndyr Støttekjøretøy 2025 1 støttekjøretøy må anskaffes 
Gildeskål Sørarnøy Støttekjøretøy 2025 1 støttekjøretøy må skiftes ut 
Meløy Bolga ATV/4 

Hjuling 
2023  

Gildeskål Nygårdsjøen Støttekjøretøy 2025 1 støttekjøretøy må anskaffes 
Bodø Helligvær ATV/4 

Hjuling 
2023 Eventuell leieavtale 

Hamarøy Drag Støttekjøretøy 2026 1 støttekjøretøy må skiftes ut 
Sørfold Straumen Støttekjøretøy 2026 1 støttekjøretøy må skiftes ut 
Hamarøy Oppeid Støttekjøretøy 2026 1 støttekjøretøy må skiftes ut 
Fauske Fauske Fremskutt 

enhet 
2026 1 fremskutt enhet/utrykningsledelse vurderes 

nyanskaffet (må sees i forhold til eventuell 
overtakelse av ML og behov opp mot Sulitjelma 
stasjon) 

Tabell 11 - Eksisterende lettere kjøretøy som bør erstattes/oppgraderes/nyanskaffes 
 

 Anbefaling fra Salten Brann om anskaffelse av tankbiler 
  

Kommune Stasjon Type Kjøp Kommentarer 
Gildeskål Inndyr Tankbil 2023 1 tankbil er planlagt anskaffet 
Bodø Misvær Tankbil 2023 1 tankbil må skiftes ut. Det logiske vil være å 

kjøpe ny tankbil i Bodø og sette eksisterende 
tankbil fra Bodø i Misvær. 

Saltdal Rognan Tankbil 2023 1 tankbil bør skiftes ut. 
Værøy Værøy Tankbil Anbef. 1 tankbil anbefales anskaffet 
Meløy Halsa Tankbil Anbef. 1 tankbil anbefales anskaffet (evt. Engavågen 

stasjon) 
Bodø Kjerringøy Tankbil Anbef. 1 tankbil i kombinasjon med en mindre 

mannskapsbil/fremskutt enhet/støttekjøretøy 
fremstår som en god løsning. 
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Bodø Knaplund Tankbil Anbef. 1 tankbil i kombinasjon med en mindre 
mannskapsbil/fremskutt enhet/støttekjøretøy 
fremstår som en god løsning. 

Beiarn Moldjord Tankbil Anbef. 1 tankbil i kombinasjon med en mindre 
mannskapsbil/fremskutt enhet/støttekjøretøy 
fremstår som en god løsning. 

Tabell 12 - Anbefaling fra Salten Brann om anskaffelse av tankbiler 
 

 Avtaler som må formaliseres 
  

• Meløya – Formalisere avtaler rundt frakt av henger 
 

 Personlig utrustning 
 
Det er anbefalt med investeringsmidler for å tidlig kunne nå ønsket utrustningsplan for personlig 
utrustning for innsatsmannskaper. Blant annet vet vi at godkjenning på hjelmer på deltid kan være 
utgått. I tillegg kreves det løft på bekledning/arbeidsdresser mm.  
 
Det vil også være naturlig å se på behovet for talegarnityr med hodesett med aktivt hørselvern 
(personlig) og nøklingsbryter (felles). Dette vil være et HMS tiltak i forhold til vern mot hørselskader 
under innsats. Dette må sees opp mot behov og antall innsatser. 
 
14 Totale kostnader materiell 
 
Totale kostnader materiell (kjøretøy og tyngre utstyr), periode 2022 - 2026: 

Type materiell Pris pr. stk.* Antall Kostnad totalt 
Kjøretøy       
Ekstra stor mannskapsbil C 5 300 000 1 5 300 000 
Stor mannskapsbil C 4 700 000 3 14 100 000 
Medium mannskapsbil C 3 800 000 2 7 600 000 
Liten mannskapsbil C1 3 500 000 6 21 000 000 
Tankbil C** 4 800 000 8 ** 
Logistikk kjøretøy C 2 500 000 1 2 500 000 
Framskutt enhet/utrykningsledelse  B/C1 2 500 000 1 2 500 000 
Støttekjøretøy/Pickup B 750 000 13 9 750 000 
ATV/ UTV 250 000 2 500 000 
Sum kjøretøy   36 63 250 000 
Tyngre utstyr   

 
  

Stor transporterbar brannpumpe 200 000 9 1 800 000 
Medium transporterbar brannpumpe 100 000 1 100 000 
Liten transporterbar brannpumpe 20 000 3 60 000 
Skogbrannpumpe høytrykk 60 000 2 120 000 
Klippeutstyr 300 000 2 600 000 
Sum tyngre utstyr   14 2 680 000 
TOTALT   51 65 930 000 

Tabell 13 - Totale kostnader materiell (kjøretøy og tyngre utstyr), periode 2022 - 2026 
 
(*) Pris pr. stk. = budsjettpris/gjennomsnittlig pris ved ulike leverandører/utstyrsalternativ innenfor 
samme kategori 
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(**): Tankbiler dekkes av den enkelte kommune og derfor summeres ikke disse. I tillegg kommer 2 
tankbiler finansiert gjennom «SB-prosjekt E6 Sørfold/Hamarøy» (økt beredskap tunneler E6 i 
samarbeid med Statens vegvesen). 
 
 

Totale kostnader materiell fordelt over en 4 års periode 

År Kostnader Kostnader Kostnader Totalt 
2022/2023 10 750 000 6 300 000*  17 050 000 
2024 18 780 000   18 780 000 
2025 14 450 000   14 450 000 
2026 15 650 000   15 650 000 
TOTALT 59 630 000  6 300 000  65 930 000 

Tabell 14 - Totale kostnader behov materiell 2022-2026 rundet opp til nærmeste hundre tusen 
 
(*) Gule kjøretøy - Logistikk kjøretøy og reserve mannskapsbil som bidrar inn i ren og skitten sone 
samt driftssikkerhet under brekkasjer. 
 
15 Evaluering og oppfølging 
 
Materiellplanene skal evalueres og ha en oppfølging i form av en årlig rullering av planen. Status og 
måloppnåelse knyttet til vedtatte effekt- og resultatmål og foregående tiltaksplaner, skal inngå i denne 
rulleringen. Dette også som grunnlag for eventuelle justeringer av strategiske retninger/hovedmål 
dersom dette anses nødvendig. 
 
Materiellplanen med tiltaks- og investeringsplan skal danne grunnlag for tilhørende årlige 
budsjettposter. Plandokumentet skal ha en varighet for perioden 2022 – 2026, hvor det vil bli vurdert 
om det skal utarbeides ny materiellplan, eller om den gjeldende planen skal videreføres. 
 
Vedlegg 
 
Vedlegg 1 materiellplan – Kjøretøytyper  
Vedlegg 2 materiellplan – Tyngre utstyr 
 



 
Kjøretøytyper 
Her beskrives de mest vanlige kjøretypene som er aktuell for Salten Brann. Det er viktig å sette disse definisjonene slik at vi argumenterer for 
behov på samme forståelse av kjøretøytypen. 
 
 

Ekstra stor mannskapsbil – Førerkort klasse C 

Dette er en ekstra stor mannskapsbil som er så stor som mulig, der man fortsatt 
kan kjøre normalt på vei. Ikke egnet for veldig små gater eller terreng. Svært god 
plass for utstyr. Denne kan også leveres med større vanntank og da vil skap 
plassen bli mindre. Ved 10.000 liter er det bare 3 skap. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Lastebil med mannskapskabin 
• Førerkortklasse: C 
• Antall seter: 5 (3 røykdykkestoler) 
• Totalvekt: : ca. 20.000-28.000 kg 
• Drivlinje: ca. 500 hk, Diesel, 6x4*4 eller 6x2*4, automatgir, 3 aksler, 

boggiaksel med hydraulisk styring, kombinasjon av stålfjæring og 
luftfjæring  

• Vanntank: 6000 liter  
• Skumtank: 300 liter 
• Pumpekapasitet: 3500 l/min ved 10 bar  
• Skaprom: 9 skap der bakerste rommer pumpe 
• Prisestimat uten løst utstyr: 5 million eks. MVA. 

 

 

 
 
 
 
 



Stor mannskapsbil – Førerkort klasse C 

Dette er den mest vanlige mannskapsbilen som brukes av brannvesenet som er 
bygd på et vanlig stort lastebilchassis. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Lastebil med mannskapskabin 
• Førerkortklasse: C 
• Antall seter: 5 (3 røykdykkestoler) 
• Totalvekt: ca 20.000 kg 
• Drivlinje: ca. 400-500 hk, Diesel, 4x4, automatgir, 2 aksler, kombinasjon 

av stålfjæring og luftfjæring  
• Vanntank: 2500-3000 liter  
• Skumtank: 200-300 liter 
• Pumpekapasitet: 3500 l/min ved 10 bar  
• Skaprom: 7 skap der bakerste rommer pumpe 
• Prisestimat uten løst utstyr: 4 million eks. MVA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medium mannskapsbil – Førerkort klasse C 

Dette er en mannskapsbil som er så liten som mulig, men fortsatt bygd på 
fullverdig lastebilchassis. Så små ytre mål som mulig og gjerne med forholdsvis 
gode terrengegenskaper i forhold til størrelsen. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Lastebil med mannskapskabin 
• Førerkortklasse: C 
• Antall seter: 5 (3 røykdykkestoler) 
• Totalvekt: ca 15.000 kg 
• Drivlinje: ca. 300 hk, Diesel, 4x4, automatgir, 2 aksler, kombinasjon av 

stålfjæring og luftfjæring  
• Vanntank: Polyetylen 3000 liter  
• Pumpekapasitet: 3500 l/min ved 10 bar  
• Skaprom: 7 skap der bakerste rommer pumpe 
• Prisestimat uten løst utstyr: 3,5 million eks. MVA. 

 

 
 
 



Liten mannskapsbil – Førerkort klasse C1 

Dette er en mannskapsbil som er så stor som det er mulig å bygge en 
mannskapsbil på lett lastebil chassis. Fordelen er mulighet for bruk av sertifikat 
for lett lastebil samt at størrelsen gir fordel i terreng og trange plasser. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Lett lastebil med mannskapskabin 
• Førerkortklasse: C1 
• Antall seter: 5 (3 røykdykkestoler) 
• Totalvekt: under 7.500 kg 
• Drivlinje: ca. 150-200 hk, Diesel, 4x4, automatgir, 2 aksler, kombinasjon 

av stålfjæring og luftfjæring  
• Vanntank: ca. 600-750 liter  
• Skumtank: ca. 50 liter 
• Pumpekapasitet: Opp til 3500 l/min ved 10 bar (ofte lavere kapasitet) 
• Skaprom: Ofte 3 skap der bakerste rommer pumpe 
• Prisestimat uten løst utstyr: 2,5 million eks. MVA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tankbil – Førerkort klasse C 

Dette er en stor lastebil grunnet vekten av vann som skal fraktes i tank. Størrelsen 
kan variere noe, men som regel 3 akslinger og stor motor. Ikke egnet for veldig 
små gater eller terreng. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Lastebil med vanntank 
• Førerkortklasse: C 
• Antall seter: 2 
• Totalvekt: ca. 20.000-28.000 kg 
• Drivlinje: ca. 450-500 hk, Diesel, 6x4*4 eller 6x2*4, automatgir, 3 aksler 

(kan være 2), boggiaksel med hydraulisk styring, luftfjæring  
• Vanntank: 8000-12.000 liter  
• Skumtank: 300 liter 
• Pumpekapasitet: 3500 l/min ved 10 bar  
• Skaprom: 9 skap der bakerste rommer pumpe 
• Prisestimat uten løst utstyr: ca. 4,5 million eks. MVA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Høyderedskap – Førerkort klasse C 

Dette er en stor lastebil grunnet vekten av påbygget. Størrelsen kan variere noe i 
forhold til høyden på stigen/kurven, men som regel 3 akslinger og stor motor. Ikke 
egnet for veldig små gater eller terreng. Typisk høyde på stige/kurv er mellom 32 
og 42 meter. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Lastebil med kurv og/eller stige 
• Førerkortklasse: C 
• Antall seter: 2 
• Totalvekt: ca  20.000-28.000 kg 
• Drivlinje: ca. 450-500 hk, Diesel, 6x4*4 eller 6x2*4, automatgir, 3 aksler, 

boggiaksel med hydraulisk styring, luftfjæring  
• Pumpekapasitet: 3500 l/min ved 10 bar  
• Prisestimat uten løst utstyr: 5 - 7,5 million eks. MVA. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krokløft – Førerkort klasse C 

Dette er en stor lastebil grunnet vekten av krokløft og ramme. Størrelsen kan 
variere noe, men som regel 3 akslinger og stor motor. Ikke egnet for veldig små 
gater eller terreng. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Lastebil med krokløft 
• Førerkortklasse: C 
• Antall seter: 2 
• Totalvekt: ca. 20.000-28.000 kg 
• Drivlinje: ca. 450-500 hk, Diesel, 6x4*4 eller 6x2*4, automatgir, 3 aksler 

(kan være 2 eller 4), boggiaksel med hydraulisk styring, luftfjæring  
• Vanntank: 8000-12.000 liter  
• Skumtank: Kan leveres 
• Pumpekapasitet: 3500 l/min ved 10 bar  
• Skaprom: Kan leveres 
• Prisestimat uten løst utstyr: 5 million eks. MVA. (med tank) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Logistikk kjøretøy – Førerkort klasse C 

Logistikk kjøretøy med for eksempel rullende containere for hurtighet og 
fleksibilitet. Egnet for generell logistikk tjeneste, vedlikehold av utstyr i distriktet, 
CBRN/E, RVR mm. 
 
Flere leverandører tilbyr konsepter med traller som lagres på stasjon og trilles inn i 
kjøretøy etter behov i oppdraget. Låses fast under transport. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Lastebil med enkeltkabin 
• Førerkortklasse: C evt. C1 
• Antall seter: 2-3  
• Totalvekt: opp til ca. 17.000 kg (C) 
• Drivlinje: ca. 200-300 hk, diesel/bensin/elektrisk, bakhjulsdrift, automatgir 
• Prisestimat uten løst utstyr: Avhenger av lastebilvalg. Elektrisk alternativ 

er kostbart i forhold til petroleumbasert motor alternativ. 
 

 

 
  
 

Logistics
made easy.



Fremskutt enhet/utrykningsledelse – Førerkort klasse C1 (evt. B) 

Bil til hurtig førsteinnsats med bl.a. høytrykks slokkeanlegg og batteridrevet 
redningsverktøy. 
Kan også fungere som utrykningskjøretøy for utrykningsleder. Muligheten er da å 
få ledelse på skadestedet så hurtig som mulig. Bilen blir da gjerne klasse B og 
lettere utstyrt.  
Kan også brukes aktivt på ABA (automatiske brannalarmer) for å begrense trykket 
på trafikkbildet/rykke ut med færre mannskaper. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Varebil med enkeltkabin 
• Førerkortklasse: C1 (evt. B) 
• Antall seter: 3  
• Totalvekt: Avhenger av B eller C1 
• Hengervekt: Avhenger av B eller C1 
• Drivlinje: ca. 150-200 hk, diesel/bensin, 4x4, automatgir 
• Prisestimat uten løst utstyr:  2,5 mill (C1) eks. MVA. 

 

  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Redningsdykkerbil – Førerkort klasse C1 evt. B 

Bil til redningsdykkere. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Lett lastebil 
• Førerkortklasse: C1 
• Antall seter: 5 seter  
• Totalvekt: ca. 7.500 kg 
• Hengervekt: 2.000-3.500 kg 
• Drivlinje: ca. 150-200 hk, diesel/bensin, 4x4, automatgir 
• Prisestimat uten løst utstyr: 1.600.000 eks. MVA. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pickup – Førerkort klasse B 

Nyttekjøretøy aktuelle for alle stasjoner. Registreres som varebil der 
dobbelkabinen brukes som lasteområde. Egnet til å frakte materiell og 
ATV/snøscooter. Kjøretøyene bør som regel utstyres med blålys og sirener. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Pickup personbil med dobbeltkabin 
• Førerkortklasse: B 
• Antall seter: 3 – 7 seter 
• Totalvekt: ca. 3.500 kg 
• Hengervekt: 2.000-3.500 kg 
• Drivlinje: ca. 150-200 hk, diesel/bensin, 4x4, automatgir 
• Prisestimat uten løst utstyr: 500.000-750.000 eks. MVA. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vaktbil for vakthavende brannsjef – Førerkort klasse B 

Personbil for vakthavende brannsjef B-0.9. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: personbil 
• Førerkortklasse: B 
• Antall seter: 4-5  
• Totalvekt: ca. 3.500 kg 
• Hengervekt: 2.000-3.500 kg 
• Drivlinje: ca. 150-300 hk, diesel/bensin/elektrisk, 4x4, automatgir 
• Prisestimat uten løst utstyr: 500.000-1.500.000 eks. MVA. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vaktbil for Innsatsleder – Førerkort klasse B 

Personbil for innsatsleder B-0.1. Lasterommet settes opp som kommandorom for 
innsatsleder. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: varebil 
• Førerkortklasse: B 
• Antall seter: 2-3  
• Totalvekt: ca. 3.500 kg 
• Hengervekt: 2.000-3.500 kg 
• Drivlinje: ca. 150-200 hk, diesel/bensin/elektrisk, 4x4, automatgir 
• Prisestimat uten løst utstyr: 1.800.000 eks. MVA. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTV – Førerkort klasse B 

UTV for hendelser med dårlig tilgjengelighet for vanlig kjøretøy og for f.eks. 
tunnel hendelser. Finnes i mange størrelser og med forskjellig seteoppsett. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: UTV 
• Førerkortklasse: B 
• Antall seter: 2-4  
• Egenvekt: under 900 kg 
• Hengervekt: opp til 1.150 kg 
• Drivlinje: ca. 60-100 hk, bensin, 4x4 
• Fartsgrense: 60 km/t 
• Prisestimat uten løst utstyr: 150.000-250.000 eks. MVA. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATV – Førerkort klasse B 

ATV for hendelser med dårlig tilgjengelighet for vanlig kjøretøy og for f.eks. 
tunnel hendelser. Finnes i mange størrelser og som 2 og 3 akslet. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: ATV 
• Førerkortklasse: B 
• Antall seter: 1-2  
• Totalvekt: under 650 kg 
• Hengervekt: opp til 900 kg 
• Drivlinje: ca. 150-200 hk, diesel/bensin, 4x4 
• Fartsgrense: 60 km/t 
• Prisestimat uten løst utstyr: 100.000-200.000 eks. MVA. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Snøscooter – Førerkort klasse S 

Snøscooter for hendelser med dårlig tilgjengelighet for vanlig kjøretøy på 
vintertid. Finnes i mange utførelser og motoralternativer. 
 
Typiske tekniske spesifikasjoner: 

• Chassis: Beltekjøretøy 
• Førerkortklasse: S 
• Antall seter: 1-2  
• Totalvekt: opp til 300 kg 
• Hengervekt: opp til ca, 200 kg 
• Drivlinje: ca. 50-150 hk, bensin, 2/4-takt 
• Prisestimat uten løst utstyr: 100.000-200.000 eks. MVA. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kjøretøy for fremtiden 

Den helelektriske mannskapsbilen. 

  
 

Helelektrisk høyderedskap 

 
 
 
 



Tyngre utstyr 
Her beskrives de mest vanlige tyngre utstyret som er aktuell for Salten Brann. Det er viktig å sette disse definisjonene slik at vi argumenterer for 
behov på samme forståelse av utstyret. 
 

Transporterbare brannpumper 

Stor transporterbar brannpumpe 
Store pumper som monteres fast på egen henger eller fraktes ut med annet kjøretøy. Kan 
bæres av 4 personer, men dette vil kun være unntaksvis. 
Leverer gjerne mellom 1.000 -  2.000 l/min ved 10 bar. 

 
 

Medium transporterbar brannpumpe 
Mellomstore pumper som fraktes ut med henger eller annet kjøretøy. Kan bæres kort 
distanse av 2 personer. 
Leverer gjerne ca. 750 l/min ved 10 bar. 

  
 



Liten transporterbar brannpumpe 
Liten pumpe som fraktes ut med henger eller annet kjøretøy. Kan bæres litt lengre 
avstand av 2 personer. Mest egnet for trykkforsterkning eller skogbrann. 
Leverer gjerne ca. 500 l/min ved 6 bar. 

  
 

Skogbrannpumpe høytrykk 
Liten høytrykkspumpe som fraktes ut på meis under skogbrann. Det trengs en hjelpemann 
for å bære sugeslange, bensin og slanger. Kan bæres forholdsvis lange avstander. 
Leverer gjerne ca. 250 l/min ved 10 bar. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Fjernstyrte multifunksjons kjøretøy/droner 

Beltegående robot for montering av utstyr slik som vifter, vannkanon og mye mer. 

 

Her vist med vannkanon. 

 
 



Hurtiggående SPURV kamerarobot, som skal kunne gi brann- og redningsmannskapene 
en øyeblikkelig situasjonsforståelse ved tunnelbranner og branner i større bygninger. 

 

Dronekapasitet gir mange fordeler blant annet bidrar den til felles situasjonsforståelse og 
redder liv ved f.eks. søk etter savnede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



Større viftesystemer 

Større transporterbare vifter med egen motor og mulighet for leveranse av vanntåke. Slike 
vifter kan ha en gjennomstrømningsvolum på 80.000 m3 luft/t og oppover. Brukes gjerne 
i større bygg, garasjer og tunneler. 
 

  
 

 

Depothengere/utstyrshengere 

Diverse typer hengere som benyttes ved hendelser der det behov for ytterligere utstyr. 

 

 
 
 
 


