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 Sammendrag 

Med utgangspunkt i Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for brann- og ulykkesrisiko for Brannvesenet Sør 

IKS (2022) er det gjennomført en beredskapsanalyse i perioden november 2022 til mars 2023. Bakgrunn for 

utarbeidelse av beredskapsanalyse for Brannvesenet Sør (BvS) er å vurdere og dokumentere hvilke 

dimensjonerende hendelser det skal etableres beredskap for, og hvordan organisering, utrustning og 

bemanning av brannvesenet skal utformes for å håndtere den kartlagte risikoen og sårbarheten avdekket i 

ROS-analysen. Formålet med analysen er at BvS skal komme frem til en riktig og velbegrunnet dimensjonert 

beredskap som står i forhold til det avdekte risikobildet for kommunen. Det stilles krav til brannvesen om at det 

gjennomføres beredskapsanalyse i brann- og redningsvesenforskriften § 9. 

Beredskapsanalysen for BvS har vurdert hvordan BvS er organisert, utrustet og bemannet til å håndtere den 

kartlagte risikoen og sårbarheten i sitt ansvarsområde. Vurdering av antall personer i beredskapsstyrken og 

vaktberedskap har blitt vurdert på bakgrunn av risikoen i ansvarsområdet og oppgaver tillagt brannvesenet.  

BvS har i dag en organisering og utrustning som i liten grad er begrunnet i risiko og sårbarhet i 

ansvarsområdet. Dagens organisering vurderes å ikke gi en så god som mulig beredskap for innbyggerne i 

ansvarsområdet. Gjennom beredskapsanalysen er det kommet frem en rekke funn på områder hvor BvS må 

iverksette tiltak for å utvikle seg i tråd med risiko- og sårbarhetsbildet, både i ansvarsområdet og nasjonalt. 

Anbefalingene som fremkommer gjennom denne analysen, vil gjøre BvS til en mer profesjonell 

beredskapsorganisasjon.  

I det følgende sammenfattes de mest sentrale anbefalingene.  

Selv om analysen ikke omfatter økonomiske vurderinger, er man innebefattet med at det er begrensede 

ressurser. En del av anbefalingene er derfor knyttet til omdisponering av ressurser. Redningsdykkertjeneste 

er en svært ressurskrevende tjeneste. Gjennomgangen av hendelser knyttet til personer i vann, både 

nasjonalt og i BvS viser at det er en tjeneste som redder få liv. Hendelser med person i vann er ofte svært 

tidskritiske. Sett sammen med at BvS har utfordringer med å opprettholde tjenesten til enhver tid, noe som 

gjør den tilfeldig, er sjansene for at tjenesten er livreddende i BvS svært liten. Når det gjelder livreddende 

innsats ser man også at tjenesten realistisk sett dekker et svært lite geografisk område. Det vurderes derfor 

at BvS bør legge ned dykkertjenesten og istedenfor forsterke flere stasjoner (Eiken og Lyngdal) med 

overflateredning. Dette vil gi en bedre beredskap i BvS sitt geografiske dekningsområde.  

Organisering av vaktberedskap skal organiseres ut fra risikobildet og minimumskrav gitt av forskrift. BvS 

anbefales å opprettholde dagkasernering med et fullt vaktlag (4 mannskaper) som ivaretar 

beredskapen innenfor ordinær arbeidstid. Beredskapen ivaretas av hjemmevakt utenfor ordinær 

arbeidstid. Videre anbefales det at det opprettes en logistikkansvarlig som har hovedansvar for øvrige 

stasjoner i BvS, samt stasjonsansvarlig på hver enkelt stasjon. Dette vil styrke beredskapen på hver enkelt 

stasjon og dermed beredskapsevnen i hele ansvarsområdet. Videre bør BvS øke stillingsprosenten til 

utrykningsledere for å prioritere ledelseselementet i innsats, men også planlegging av øvelser og 

kompetanseheving på samtlige stasjoner.  

Overordnet sett er det funnet behov for å få en lavere snittalder på bilparken til BvS. Høy snittalder medfører 

et stort vedlikeholdsbehov. Dette har vært ivaretatt av mannskaper ved stasjonen i Mandal som har fungert 

som mekanikere for sitt eget brannvesen. BvS er en beredskapsorganisasjon og må dermed sørge for å ha 

tilstrekkelig tid til kompetanseheving knyttet til de oppgaver de kan bli stilt ovenfor i utrykninger. Investering i 
en nyere bilpark henger sammen med anbefalingen om at BvS må bruke tilgjengelig arbeidstid på 
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kompetanseheving for å sikre at mannskaper er rustet til å håndtere de arbeidsoppgaver de blir stilt 

ovenfor på hendelser.    

BvS anbefales å vurdere nye muligheter for slokkemateriell (skjærslokker eller slokkespyd). Det er 

påpekt i flere av de dimensjonerende hendelsene at en bør øke kunnskap og fokus på miljøaspektet ved 

slokkeinnsats. Videre medfører utvendige slokkemetoder lavere risiko for mannskaper, i tillegg til at dette er 

innledende innsats som kan iverksettes i forkant av røykdykking. Det betyr at mannskaper kan iverksette 

rask innsats, selv om man ikke har et fullt røykdykkerlag i førsteinnsats.  

Hvilke ressurser (utstyr, mannskap og kompetanse) som er nødvendig for å håndtere de dimensjonerende 

hendelsene på en tilfredsstillende måte fremkommer av Vedlegg 1 – Analyse av dimensjonerende 

hendelser. Alle tiltak er sammenfattet i Vedlegg 3 – Oppfølgingsplan for tiltak. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Med utgangspunkt i Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for brann- og ulykkesrisiko for Brannvesenet Sør 

(2022) er det gjennomført en beredskapsanalyse. Bakgrunn for utarbeidelse av beredskapsanalyse for 

Brannvesenet Sør (BvS) er å vurdere og dokumentere hvilke dimensjonerende hendelser det skal etableres 

beredskap for, og hvordan organisering, utrustning og bemanning av brannvesenet skal utformes.  

Beredskapsanalysens hensikt er å danne et bindeledd mellom ROS-analysen og brannvesenets beredskap, 

herunder beredskapsplan, beredskapsressurser og øvelsesplan. Beredskapsanalysen skal fungere som et 

grunnlag for beslutninger knyttet til fremtidige investeringer i kompetanse og materiell samt organisering av 

brannvesenet. Analysen skal sikre at brannvesenet har en risikobasert og velbegrunnet beredskap for å 

håndtere den kartlagte risikoen og sårbarheten avdekket i ROS-analysen og til det avdekte risikobildet for 

kommunene. Mens det i ROS fokuseres på risiko og usikkerhet, er det i beredskapsanalysen nødvendig å 

omsette denne kunnskapen til en beredskap med tydelige mål og ytelser. 

Målet for beredskapsanalysen er å besvare i hvilken grad brannvesenet er organisert, utrustet og bemannet 

til å håndtere den kartlagte risikoen og sårbarheten, og hvilke tiltak som bør iverksettes for å ytterligere 

styrke brannvesenet. 

Det stilles krav til brannvesen om at det gjennomføres beredskapsanalyse i brann- og redningsvesenforskriften 

§ 9. 

1.2 Gjennomføring av beredskapsanalysen 

I perioden august 2022 – februar 2023 har BvS og Norconsult utarbeidet ROS-analyse, beredskapsanalyse 

og forebyggendeanalyse. Arbeidet med beredskapsanalysen ble startet opp etter at ROS-analysens funn var 

ferdigstilt. Beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse har blitt utarbeidet i parallelle prosesser.  

Norconsult har bistått i gjennomføring av beredskapsanalysen og det er underveis gjennomført arbeidsmøter 

som fremgår av tabellen under. Norconsult har vært tilrettelegger for arbeidsmøtene og utarbeidet denne 

analyserapporten basert på de innspill og forhold som er kommet frem i arbeidsmøtene, samt arbeid internt 

hos BvS mellom arbeidsmøter.  

Rapporten er sendt på høring i BvS før ferdigstillelse. 

Tabell 1-1 Deltakere på møter 

Deltakere 
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Knut Berg Bentsen X X X 

Endre Børufsen X X X 

Torbjørn Høyland X X X 

Vidas Assen X X X 

Egil Olav Knutstad X X X 
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Bjørn Morris Egenes X X X 

Lisa Flage  X X X 

Morten Thomassen X X X 

1.3 Krav til beredskapsanalyse for brann- og redningsvesenet  

Beredskapsanalysen er utarbeidet på bakgrunn av brann- og eksplosjonsvernloven og brann- og 

redningsvesenforskriften § 9: 

§ 9.Beredskapsanalyse 

Brann- og redningsvesenet skal utarbeide en beredskapsanalyse på bakgrunn av risiko- og 

sårbarhetsanalysen og forebyggendeanalysen, jf. forskriften § 7 og § 8. Beredskapsanalysen skal 

besvare i hvilken grad brann- og redningsvesenet er organisert, utrustet og bemannet til å håndtere 

den kartlagte risikoen og sårbarheten, jf. forskriften § 7. 

Beredskapsanalysen skal identifisere og vurdere hvilke ressurser, som utstyr, personell og 

kompetanse, som er nødvendig for å kunne håndtere dimensjonerende hendelser på en 

tilfredsstillende måte. 

Vurderingen av antall personer i beredskapsstyrken, vaktberedskapen, antall vaktlag, reservestyrken 

og lokaliseringen av beredskapsstyrken, jf. forskriften § 13, § 15, § 16 og § 17, skal omfatte 

a. risikoen i ansvarsområdet 

b. kravet til utrykningstid 

c. oppmøtetiden for personellet som skal møte til førsteinnsats og videre innsats, og 

d. samarbeid med andre brann- og redningsvesen. 

1.4 Avgrensning 

Det er gjort følgende avgrensninger i forbindelse med beredskapsanalysen: 

• I beredskapsanalysen gjøres det ikke vurderinger knyttet til kostnader for anbefalte tiltak. 

• Det skal gjennomføres en analyse av stasjonsstruktur tidlig i 2023.  

• Analysen er basert på innspill og vurderinger som er fremkommet gjennom arbeidsmøter med BvS 

og Norconsult.  
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2 Beredskapsanalysens metodikk  

Beredskapsanalysen er en del av brannvesenets beredskapsplanlegging og risikostyring. 

Beredskapsanalysen utgjør bindeleddet mellom kartlagt risiko og sårbarhet i ROS-analysen og etablert 

beredskap. Analysene skal oppdateres ved endringer i risiko og sårbarhet som kan få betydning for 

organisering, bemanning og utrustningen av brannvesenet og som minimum hvert 4. år. 

 

 

Figur 2-1 Risikostyringsprosessen 

Analysens følger Norconsults metodikk for beredskapsanalyser som gjengis i dette kapittelet. Metodikken er 

utviklet av Norconsult og er tilpasset brann- og redningsvesenet og krav som følger brann- og 

redningsvesenforskriften. Metodikken har utviklet seg gjennom en rekke beredskapsanalyser for brann- og 

redningsvesenet og følger hovedprinsippene i DSBs temaveileder for beredskapsanalyse fra april 2022.  

Beredskapsanalysens metodikk følger i hovedsak seks trinn: 

ROS-analyse

Beredskaps- og 
forebyggendeanalyse

Organisering og 
dimensjonering

Implementering og 
iverksetting av tiltak

Øving og 
kompetanseheving

Evaluering og 
forbedring
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Metodikken tar utgangspunkt i følgende antakelse: 

 

 

 

Dette betyr ikke at brannvesenet alene skal dimensjonere sin beredskap mot alle mulige hendelser som kan 

inntreffe i ansvarsområdet. Store og omfattende hendelser som kan betegnes som «store ulykker» vil måtte 

håndteres sammen med nabobrannvesen, andre beredskapsaktører i regionen og storsamfunnet for øvrig. 

Beredskapsanalysen skal bidra til at brannvesenet blir i stand til å håndtere en rekke små og mellomstore 

hendelser alene, og større hendelser i samvirke med andre aktører.  

2.1 Trinn 1 

Trinn 1 består av å etablere rammer for beredskapsanalysen, herunder mål, hensikt og avgrensning. Alle 

brann- og redningsvesen har ulike utgangspunkt og behov, og rammer for analysen må etableres i 

fellesskap.  

Generelt sett er beredskapsanalysens hensikt å danne bindeleddet mellom ROS-analysen og brannvesenets 

beredskap, herunder beredskapsplan, beredskapsressurser og øvelsesplan. Beredskapsanalysen skal 

fungere som et grunnlag for beslutninger knyttet til fremtidige investeringer i kompetanse og materiell samt 

organisering av brannvesenet. Analysen skal sikre at brannvesenet har en risikobasert og velbegrunnet 

beredskap. Mens det i ROS fokuseres på risiko og usikkerhet, er det i beredskapsanalysen nødvendig å 

omsette denne kunnskapen til en beredskap med tydelige mål og ytelser. 

Målet for beredskapsanalysen er å besvare i hvilken grad brannvesenet er organisert, utrustet og bemannet 

til å håndtere den kartlagte risikoen og sårbarheten, og hvilke tiltak som bør iverksettes for å ytterligere 

styrke brannvesenet. 

2.2 Trinn 2  

Trinn 2 skal fastsette krav og forventninger til brannvesenet som legger føringer for beredskapsanalysen 

videre.  

Brann- og eksplosjonsvernlovens formålsparagraf sier at liv, helse, miljø og materielle verdier skal vernes 

innenfor kategoriene brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, 

samt uønskede tilsiktede hendelser.  

1. Etablere rammer for 
beredskapsanalysen 

(mål, hensikt og 
avgrensning) 

2. Identifisere krav og 
forventninger til 
brannvesenets 

beredskap 

3. Utvelge 
dimensjonerende 

hendelser 

4. Analyse av 
dimensjonerende 

hendelser (scenario, 
operative mål, 

ressursbruk, GAP-
analyse, nødvendige 

tiltak)

5. Overordnet GAP-
analyse

6. Diskusjon av funn, 
konklusjon og utforming 

av rapport 

Dersom brannvesenet har en beredskap som kan håndtere et  

begrunnet utvalg dimensjonerende hendelser,  

vil også andre liknende hendelser kunne håndteres. 
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I brann- og eksplosjonsvernloven og brann- og redningsvesenforskriften stilles det noen minimumskrav til 

beredskapen brannvesenet i kommunen skal ha. I henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §11 e –g skal 

brannvesenet: 

e) være innsatsstyrke ved brann  

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- 

og sårbarhetsanalyse 

g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 

I tillegg er det gjennom nasjonale retningslinjer stilt krav om innsats ved situasjoner med pågående livstruende 

vold (PLIVO). Denne legges også til grunn som et minimumskrav.  

Brann- og redningsvesenforskriften sier at brann- og redningsvesenet skal som et minimum ha egnet utstyr til 

slokke- og redningsinnsats ved branner, trafikkulykker og overflateredning ved ulykker i vann. Dette 

minimumskravet til utstyr henger sammen med de oppgavene brann- og redningsvesenet som utgangspunkt 

vil kunne bli stilt overfor.  

Dersom kommunen har bestemt av brannvesenet skal være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker skal 

dette fremkomme av kommunens ROS-analyse.  

2.3 Trinn 3 

Trinn 3 består av en kriteriebasert utvelgelsesteknikk for å komme frem til de dimensjonerende hendelsene for 

brannvesenet. Utgangspunktet for trinn 3 er de uønskede hendelsene fra brannvesenets ROS-analyse. 

Dersom ROS-analysen ikke er utarbeidet nylig, må det gjøres vurderinger om det må suppleres med nye 

uønskede hendelser gitt nye forhold i ansvarsområdet.    

Gjennom et sett av kriterier formulert som ja/nei spørsmål, velges det så ut hvilke hendelser i ROS-analysen 

som vi faglig mener er representative (typiske) og dimensjonerende.   

Trinn 3 består av kriteriesett A-C: 

Kriteriesett A 

Kriteriesett A er å gå gjennom de uønskede hendelsene fra ROS-analysen hver for seg og vurdere 

om de er dekket av krav til minimumsberedskap definert gjennom lov og forskrift (se trinn 2). Hendelser 

som vurderes å være omfattet av disse minimumskravene tas ut av videre analyse. Det vil kunne være 

store variasjoner innenfor de hendelser som er nevnt overfor, men kriteriesett A utelukker de opplagte 

minimumskravene for videre analyse.  

Kriteriesett B 

For hendelser som er med videre fra kriteriesett A, stilles følgende spørsmål: 

1. Vurderer brannvesenet denne hendelsen slik at det er rimelig å dimensjonere egne 

beredskapsressurser opp mot den? * 

2. Er hendelsen spesielt mannskapskrevende? 

3. Krever hendelsen spesielle metoder/ kompetanse/ materiell? 

4. Krever hendelsen operative beslutninger der flere hensyn må veies mot hverandre? 

For at hendelsen fortsatt skal defineres som en dimensjonerende hendelse kreves det at det svares 

«ja» på spørsmål 1 i tillegg til «ja» på ett eller flere av de neste spørsmålene.  
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* Det betyr ikke at brannvesenet skal håndtere hendelsen alene.   

Kriteriesett C 

Hendelsene som nå gjenstår etter kriteriesett A og B, er kandidater til dimensjonerende hendelser. 

Listen kan likevel bestå av flere lignende hendelser. Kriteriesett C innebærer en vurdering av om det 

er naturlig å slå sammen enkelte hendelser til en og samme dimensjonerende hendelse.  

Dimensjonerende hendelser 

De hendelsene som står igjen etter denne prosessen, er dimensjonerende hendelser for brannvesenet, og tas 

med videre i beredskapsanalysen for analyse. 

2.4 Trinn 4 

Trinn 4 består av analyse av de dimensjonerende hendelsene. For hver dimensjonerende hendelse 

utarbeides det scenario, fastsettes operative mål, beskrivelse av ressursbruk, hendelsesspesifikk GAP-

analyse og formulering av nye nødvendige tiltak for å oppnå operative mål.  

Scenarioene utarbeides på bakgrunn av brann- og redningsvesenets erfaring med tilsvarende hendelser og 

skal beskrive det mest sannsynlige forløpet av hendelsen. I tillegg gjøres det er vurdering av worst-case 

scenario, men som ikke legges til grunn for dimensjonering.  

Scenariobeskrivelsene gir premissene for utarbeidelse av operative mål. De operative målene angir hvilke 

ytelser beredskapen skal ha i forhold til de valgte dimensjonerende hendelsene. Målene utarbeides på basis 

av det grunnleggende sikkerhetsnivået og egne ambisjoner. De operative målene er styrende for hva som 

trengs av beredskapsressurser.  

Videre gjøres det en hendelsesspesifikk GAP-analyse for å vurdere hvorvidt dagens beredskap kan innfri de 

operative målene. Basert på den vurderingen, vil det identifiseres behov for videreutvikling av brann- og 

redningsvesenets beredskap når det gjelder dimensjonering (organisering og mannskap), ledelse og 

strategi, kompetanse/metode og materiellbehov. 

De dimensjonerende hendelsen brukes som et utgangspunkt for å videre vurdere nødvendige, overordnede 

tiltak knyttet til brannvesenets håndteringsevne.  

2.5 Trinn 5 

Trinn 5 består av en overordnet GAP-analyse som tar utgangspunkt i kravene for dokumentasjon, jf. brann- 

og redningsvesenforskriften § 4 relevante for brann- og redningsvesenet. Med utgangspunkt i de relevante 

kravene i brann- og redningsvesenforskriften gjøres det en vurdering av nå-situasjon i brann- og 

redningsvesenet og hvorvidt de oppfyller forskriftskravet, videre formuleres det tiltak for å oppfylle 

forskriftskrav dersom det viser seg at brannvesenet ikke oppfyller forskriftskrav, samt en vurdering av om det 

er behov for ytterligere tiltak basert på risiko- og sårbarhetsbildet som er avdekket i ROS-analysen.  

2.6 Trinn 6 

Hele prosessen og dens resultater sammenfattes i en rapport. Rapporten dokumenterer prosessen og 

sammenfatter funn, diskusjon og tiltak. Diskusjon og tiltak baseres på faglige vurderinger og faktiske forhold 

hos brann- og redningsvesenet opp mot krav i lov og forskrift.  
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3 Grunnlag for beredskapsanalysen 

3.1 Lov- og forskriftskrav knyttet til dimensjonering 

Nedenfor gjøres det rede for relevante krav knyttet til dimensjonering i brann- og eksplosjonsvernloven og 

brann- og redningsvesenforskriften.  

Brann- og eksplosjonsvernloven 

§ 11. Brannvesenets oppgaver 

Brannvesenet skal: 

a. gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 

brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b. gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

c. gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 

transport av farlig gods på veg og jernbane 

d. utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner 

e. være innsatsstyrke ved brann 

f. være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- 

og sårbarhetsanalyse 

g. etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 

h. sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets 

gjennomføring av oppgavene i første ledd. 

Brann- og redningsvesenforskriften  

Tabell 3-1 Grunnkrav etter brann- og redningsvesenforskriften 

Grunnkrav etter brann- og redningsvesenforskriften 

§ 4  Kommunen skal dokumentere at kravene i forskriften § 5 til § 19, § 21 til § 22, § 24 til § 28, og § 32 

til § 33 er oppfylt, og hvilke andre oppgaver kommunen har lagt til brann- og redningsvesenet 

§ 5 Samarbeid med andre beredskapsaktører for best mulig beredskap for innbyggerne.  

§ 6-9 ROS-analyse, beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse utarbeidet og oppdatert.  

§ 10 Planverk for håndtering av hendelser 

§ 11 Ledelse for områdene brannsjef, avdelingsleder forebyggende og avdelingsleder beredskap. 

§ 12  Er dekket av overordnet vaktberedskap som følger enhetlig ledelsessystem. 

§ 13 Beredskapsstyrken skal samlet sett bemannes med minst 16 personer, der minst fire er kvalifisert 

som utrykningsledere.  

§ 14  Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler. Vaktlag skal styrkes 

ytterligere dersom rømningsvei med høyderedskap er forutsatt og/eller tankbil skal dekke behov for 

slokkevann.  

§ 15  Antall vaktlag i henhold til innbyggere i tettsted.  

§ 16 Reservestyrke for skogbrann og andre hendelser  

§ 17 Beredskapsstyrken skal være organisert i en vaktberedskap ut fra antall innbyggere i det største 

tettstedet i ansvarsområdet. 
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§ 18 System for å identifisere situasjoner hvor risikoen for branner og andre ulykker er vesentlig større 

enn normalt, og følge opp med nødvendig planverk for å sikre god håndtering av slike situasjoner. 

Skal innføre høyere beredskap dersom det er nødvendig, og sørge for at nødmeldesentralen 

holdes informert. 

§ 19 Skal disponere eget utstyr til å løse de oppgavene brannvesenet er dimensjonert for.  

§ 22 / 

§ 23 

Krav til utrykningstid til spesielle objekter og tettsteder.  

§ 25 Kompetanse- og øvelsesplan basert på ROS-analysen og beredskapsanalysen.  

§ 26 System for evaluering og læring etter hendelser.  

§ 27 Utalarmering av personell i førsteinnsats via Nødnett. Ekstraordinære dekningsutfordringer kan 

utalarmeres via andre kommunikasjonsløsninger.  

§ 37 Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan innen to år fra 

tilsetting.  

§ 41 Utrykningsleder skal i tillegg ha yrkesutdanning som utrykningsleder.  

§ 42 Leder beredskap skal ha gjennomført kurs i overordnet vaktberedskap og innsatsledelse, samt ha 

bachelor eller være kvalifisert som utrykningsleder heltid.  

§ 44 Overordnet vakt skal ha kompetanse tilsvarende leder beredskap eller leder forebyggende og ha 

kurs i overordnet vaktberedskap.  

§ 45 Brannsjef skal ha yrkesutdanning i forebyggende brannvern, kurs overordnet vaktberedskap og 

enten høyskole eller kompetanse som leder av forebyggende eller beredskap.  

3.2 Krav og forventninger 

Det er ingen av kommunene som har lagt andre oppgaver enn det som fremkommer av brann- og 

eksplosjonsvernloven § 11 til brannvesenet. Slike oppgaver skal fremkomme i kommunens helhetlige ROS-

analyse. Oppgavene skal ikke svekke brannvesenets håndteringsevne.  

Kommunenes helhetlige ROS-analyser er gjennomgått og det som angår brannvesenet er gjengitt nedenfor. 

Brannvesenet er beskrevet som konsekvensreduserende tiltak ved flere typer hendelser i de kommunale 

helhetlige ROS-analysene. Ved endringer i BvS sin beredskap må kommunene underrettes.  

Tabell 3-2 Forventninger til brannvesenet gjennom de helhetlige ROS-analysene til kommunene 

Kommune Dato  

Lindesnes 20.03.19 • Avtale med bondelag og skogeierlag i kommunene ved 

behov for traktor/gjødselsvogner, ATV, skogsarbeidere 

ifm. hendelse ekstrem tørke/vind kombinert med 

skogbrann 

• Behov for jordingskompetanse  

• Redningsdykkerberedskap og båt  

• Plan for varsling og evakuering ved dambrudd i 

Mandalsvassdraget (utarbeidet av kommuner i samarbeid 

med dameier og brannvesen) 

• Brannvesenet Sør har egne tiltakskort for håndtering av 

ras og skred 

Lyngdal 20.03.19 Samme som Lindesnes. 

Åseral 10.10.19 • Sette i verk beredskap på tankbil for hendelse bortfall av 

eller forurensning vannforsyning 
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Kvinesdal  10.06.16 Brannvesenet er utstyrt med pumper som kan benyttes til å pumpe 

overflatevann fra kjellere for hendelse dambrudd og skadeflom i 

vassdrag.  

Hægebostad 20.06.19 Angir kun en beskrivelse av BvS med stasjonsstruktur i 

Hægebostad.  

Farsund Rev. 

2022 

Brann i omsorgssenter: 

• Omsorgssenteret har også et sentralt 

brannvarslingsanlegg med direktevarsling av 

brannvesenet ved utløsing av brannalarm.  

• Jevnlige øvelser i institusjonen og sammen med 

Brannvesenet Sør, reduserer på sin side usikkerhet og 

sårbarhet knyttet til evakueringer. 

Skogbrann:  

• En identifisert sårbarhet er at Farsund kommune ikke har 

et formelt samarbeid med brannvesenet for å informere 

innbyggere om økt fare for brann i perioder med tørke.  

• Det interkommunale brannvesenet har tiltakskort som 

beskriver håndteringen av ulike typer branner. Det er også 

etablert et samarbeid mellom ulike brannvesener i Agder 

om deling av ressurser ved skogbrann. 

Trafikkulykke: 

• Kommunen har gjennom brannvesen Sør IKS oljelenser 

med tilhørende utstyr plassert på brannstasjonen i 

Farsund. 

• Ved tankbilvelt har Brannvesen Sør IKS tilhenger med 

oppsamlingskar, tetteutstyr, presenninger og 

kjemikaliedrakter ved brannstasjonen i Flekkefjord og 

Mandal. IUA er trent for å håndtere hendelsen. 

 

3.3 ROS-analyse 

I ROS-analysen for BvS ble det identifisert 36 uønskede hendelser som ble vurdert med hensyn på risiko 

innenfor konsekvenskategoriene involverte (mennesker/dyr), ytre miljø, materielle verdier og håndteringsevne. 

Disse 36 uønskede hendelsene er utgangspunktet for beredskapsanalysen.  

Tabell 3-3 Uønskede hendelser ROS-analyse BvS 

ID Brann 

1.  Brann i større industribygg (industrivern) 

2.  Brann i større industribygg 

3.  Brann i kraftanlegg  

4.  Brann i gjenvinnings-/renovasjonsanlegg 

5.  Brann i institusjon (DPS, sykehjem) 

6.  Brann i barnevernsinstitusjon  

7.  Brann i bolig med risikoutsatte grupper 

8.  Brann i fritidsbebyggelse (sjø) 

9.  Brann i fritidsbebyggelse (fjell) 

10.  Brann i område med tett trehusbebyggelse 

11.  Brann i overnattingssted (hotell mv.) 

12.  Brann i campingplass/bobilparkering/småbåthavn  

13.  Brann i landbrukseiendom 
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ID Brann 

14.  Brann i skip 

15.  Brann i bygg med høy brannbelastning 

16.  Brann i kjøretøy i parkeringsanlegg 

17.  Brann i kjøretøy i tunnel 

18.  Skog-/lyngbrann 

 Transporthendelser 

19.  Ulykke med transport av farlig gods på vei/i tunnel 

20.  Alvorlig trafikkulykke med flere skadde/fastklemte   

21.  Flyhavari luftfartøy (små-/mikrofly, helikopter, mv.)  

22.  Togavsporing  

 Ulykker 

23.  Eksplosjon industri (storulykke) 

24.  Akutt forurensning  

25.  Alvorlig hendelse under større arrangement (masseskade) 

26.  Ulykke snøscooter/ATV 

 Redning 

27.  Bil i sjø/elv 

28.  Ulykke med redningsbehov (arbeidsulykke i høyden, under konstruksjoner, bygningskollaps, 

klatreulykker, mv.) 

29.  Drukningsulykke (redningsdykking) 

30.  Drukningsulykke (overflateredning)  

31.  Dyreredning 

32.  Skred/ras (snø, stein, jord)  

33.  Flom 

 Andre hendelser 

34.  Dambrudd 

35.  Tilsiktede hendelser – PLIVO 

36.  Akutte helseoppdrag (hjertestans, selvmordsforsøk, mv.)  
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4 Dagens organisering 

 Organisering 

BvS er organisert som et interkommunalt selskap med kommunene Farsund, Lindesnes, Hægebostad, 

Lyngdal, Kvinesdal og Åseral som eiere. BvS består av to avdelinger: beredskap og forebyggende. Oversikt 

over organisering av BvS følger av organisasjonskart under.  

 

Figur 4-1 Organisasjonskart BvS 
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BvS har 15 brannstasjoner. Se oversikt over brannstasjoner og ressurser i Tabell 4-1 Ressursoversikt.  

Tabell 4-1 Ressursoversikt 
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Stasjon 

Åmot x x     x x 
 

x  

Åseral x x     x x    

Birkeland x       x    

Bjelland x           

Byremo x       x    

Eiken x x          

Farsund x x   x 
 

x x 
 

x  

Konsmo x 
 

     x    

Kvinlog x 
 

         

Lyngdal x x      x    

Mandal x x x x x x x x x x x 

Marnardal x 
 

  
 

  x  
 

 

Spangereid x 
 

  x     x  

Vanse x 
   

       

Vigmostad x 
   

       

 

Dagens minimumskrav til kompetanse i BvS er i dag at stasjoner med fast vaktordning skal ha 100 % 

røykdykkere, mens stasjoner uten fast vaktordning skal ha 50 % med røykdykkerkompetanse. Bortsett fra 

Vanse og Kvinlog som skal ha 100 % pga. eldrehjem.  
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Tabell 4-2 Bemanning og vaktordning stasjoner BvS 

Stasjon/depot UL Konstabler Antall med  

røykdykkerkompetanse 

Antall 

overflatereddere 

Vaktordning 

Åmot 4 12 16 6 4 UL dreiende 

hjemmevakt 

Åseral 2 14 8 6 Uten vaktordning. 

Vaktordning påske. 

Birkeland 2 6 5  Uten vaktordning 

Bjelland 2 6 0  Depot 

Byremo 2 10 9  Uten vaktordning 

Eiken 2 6 3  Uten vaktordning 

Farsund 3 

heltid 

1 

deltid 

14 18 6 1 utrykningsleder 

kasernert dagtid 

3 konstabler på 

dreiende hjemmevakt 

4 dreiende 

hjemmevakt kveldstid 

Konsmo 2 10 5  Uten vaktordning 

Kvinlog 2 6 6  Uten vaktordning 

Lyngdal 4 13 17  4 i dreiende 

hjemmevakt 

Mandal 3 10 heltid 

4 deltid 

14 10 Dagkasernering på 

dagtid  

3 kasernert natt samt 

1 på hjemmevakt* 

Marnardal 2 10 9  Uten vaktordning 

Spangereid 2 10 5  Uten vaktordning 

Vanse 2 6 8  Uten vaktordning 

Vigmostad  2 6 0  Depot 

*ved helg, ferier og andre perioder er organiseringen dekket av hjemmevakt. Se mer detaljert beskrivelse av 

dagens organisering i 5.2.1.1. 

Tabell 4-3 Antall utrykninger per år per kommune 

Kommune Antall utrykninger 2019-2021 Snitt per år 

Lindesnes 1225 408 

Lyngdal 564 188 

Farsund 336 112 

Kvinesdal 274 91 

Hægebostad  84 28 
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Kommune Antall utrykninger 2019-2021 Snitt per år 

Åseral 64 21 

 

 Risiko i ansvarsområdet og utviklingstrekk  

Analysen har avdekket et risikobilde som har en del geografiske variasjonen innenfor ansvarsområdet til 

BvS. BvS sitt ansvarsområde er stort og komplekst, fra en lang kystlinje med stor aktivitet sommerstid til 

høyfjell med alpinanlegg. De geografiske og demografiske forholdene i hver enkelt kommune gjør at type 

oppdrag varierer fra kommune til kommune. Dette har resultert i 36 identifiserte uønskede hendelser for BvS.  

Resultatene for konsekvenskategorien «involverte» viser hvor mange man antar vil være direkte involverte i 

hendelsen. Med direkte involverte menes det antall mennesker eller dyr som trenger assistanse fra 

brannvesenet, eksempelvis assistert rømning ved brann. Risikobildet for involverte er relativt spredt. 

Hendelser som er vurdert til høyest konsekvens her vil være krevende hendelser for brannvesenet pga. 

mange involverte (dyr/mennesker) som behøver hjelp. Slike hendelser er gjerne mannskapskrevende, og 

brannvesenet må ofte håndtere de involverte før de får iverksatt innsats. Selv om konsekvenskategorien ikke 

sier noe om skade på eller tap av liv og helse, vil hendelser med mange direkte involverte innebære et 

potensiale for dødsfall og helseskader. Det er 13 hendelser som er vurdert til høyest risikonivå i denne 

kategorien.  

Konsekvenskategorien ytre miljø er preget av generelt få hendelser med moderat eller høyt risikonivå. 

Unntaket er hendelse nr. 24 som er akutt forurensning og nr. 19 – ulykke med transport av farlig gods. 

Scenario for denne hendelsen omfatter et frakteskip hvor det oppstår lekkasje av bunkersolje. Noe av 

grunnen til at de fleste hendelser får et lavt risikonivå for konsekvenskategorien ytre miljø er at denne 

analysen hovedsakelig har tatt for seg hendelser som brannvesenet må forvente å håndtere selv, uten at 

aksjonen går over til IUA-aksjon.  

Risikobildet for konsekvenskategorien materielle verdier viser at de fleste uønskede hendelser brannvesenet 

håndterer medfører skader på materielle verdier. I denne analysen er det gjort en totalvurdering på materielle 

skader uavhengig av eierforhold. De fleste uønskede hendelser havner på et moderat risikonivå, noe som er 

naturlig gitt brannvesenets oppdrag.  

Risikobildet for konsekvenskategorien håndteringsvene viser hvilke hendelser brannvesenet håndterer selv, 

og hvilke hendelser brannvesenet trenger bistand på. Risikobildet viser at brannvesenene har vurdert at de vil 

ha behov for regional bistand på to hendelser, nr. 26 – ulykke snøscooter/ATV og 28 – ulykke med 

redningsbehov. For ulykke med snøscooter må BvS få bistand fra private, frivillige eller andre med tilgang på 

snøscooter for å bli fraktet ut til hendelsesstedet. Når det gjelder ulykke med redningsbehov vil BvS ha behov 

for bistand fra regionale brannvesen med kompetanse innen urban redning. Videre er det totalt 11 hendelser 

som er vurdert å ha behov for nasjonal bistand. For de fleste hendelser gjelder dette bistand fra Sivilforsvaret. 

Hendelser som er vurdert til middels konsekvens vil ha behov for spesialutstyr fra stasjonen i Mandal eller et 

stort antall mannskaper.  

De siste årene har flere problematisert endringen i både antall og type oppdrag brannvesenet håndterer.1 

Stortingsmeldingen om brannsikkerhet fra 2008 påpeker på det tidspunktet den ble skrevet at utviklingen går 

i retning av at brannvesenet rykker ut til færre bygningsbranner, mens andre akutte hendelser som 

trafikkulykker øker.2 Siden den gang ser man også en klar utvikling i antall helseoppdrag brannvesenet bistår 

på. Samfunnssikkerhetsmeldingen fra 2020 trekker frem at det nest vanligste reelle oppdraget til 

 
1 Hvor langt går ansvaret til brann- og redningstjenesten? - Samfunnsbedriftene 
2 Justis- og politidepartementet. St. meld. nr. 35 Brannsikkerhet. 2008-2009. 

https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/brann-og-redning/hvor-langt-gaar-ansvaret-til-brann-og-redningstjenesten/
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brannvesenet i 2019 var helseoppdrag.3 De vanligste reelle oppgavene for brannvesenet er knyttet til 

trafikkulykker. DSB har i informasjonsskriv redegjort at akutthjelperoppdrag som utføres av brannvesenet 

ikke dekkes av pasientskadeordningen. DSB påpeker at behandlingsskader som følger av hjelp fra en 

akutthjelper vil sannsynligvis forekomme og at kommunen eller brannvesenet vil kunne få krav om erstatning 

fra den skadelidte som har fått behandlingsskade.4  

Vi får stadig en mer eldredominert befolkning i Norge. Ifølge kvalitetsreformen for eldre (2017-2018) er målet 

at flere eldre skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig, og skal få støtte til å klare dette, på tross 

av sykdom og funksjonssvikt. Dette kan påvirke brannvesenets utrykninger i fremtiden, både i form av 

bistand til helsevesenet og husbranner. NOU 2012:4 «Trygg hjemme – Brannsikkerhet for utsatte grupper» 

trekker frem at eldre hjemmeboende er en særdeles utsatt gruppe når det kommer til omkomne i brann og 

foreslår at forebyggende tiltak spesielt rettes mot disse sårbare gruppene.   

I 2015 ble det utviklet en felles prosedyre for brann, helse og politi som beskriver hvordan innsatspersonell 

skal redde liv og begrense skade i situasjoner der det utøves pågående livstruende vold (PLIVO). 

Prosedyren beskriver hvordan innsatspersonell fra brann skal opptre for å redde liv og begrense skade i 

situasjoner hvor politi ikke har ankommet. Det betyr at det er en forventning om at brannvesenet skal utføre 

politioppgaver i politiets fravær. Definisjonen av pågående livstruende vold er når en eller flere 

gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen eller farlige gjenstander mot flere uskyldige personer. 

Videre påpekes det i stortingsmeldingen fra 2008 at brannvesenet ofte er først på skadestedet. Slik er det 

også i dag.5 Dette fører til at brannvesenet må ha en bred kompetanse i å iverksette tidlige tiltak – også på 

vegne av politi og helse for å begrense skade på verdier. Uten riktig kompetanse og utstyr vil det oppleves 

som en svært stor belastning å utføre oppgaver en ikke er trent til eller har riktig utstyr for. Brannvesenet kan 

bli ilagt nye oppgaver fra kommunen, men nye oppgaver skal ikke svekke kjernetjenesten, jf. brann- og 

eksplosjonsvernloven. Det antas også at andelen oppdrag knyttet til klima vil øke i fremtiden. Det krever 

riktig kompetanse og utstyr for å iverksette tidlig og riktig innsats.   

Samfunnsbedriftene brann og redning trekker frem at økning i antall helseoppdrag fører til en stor belastning 

for brannvesenet, spesielt i distriktene som bemannes av deltidspersonell.6 Deltidspersonell må tas ut av 

ordinært arbeid for å løse oppgaver helseforetak har ansvar for. Dette fører til økt belastning på 

deltidspersonell og deres hovedarbeidsgiver. I dag opplever mange distriksbrannvesen utfordringer med å 

rekruttere deltidspersonell. Dersom antall oppgaver som pålegges brannvesenet fortsetter samtidig som 

utfordringene med deltidsmannskap vedvarer vil det på sikt føre til en betydelig svekket beredskap samlet 

sett ute i distriktene.  

Det er også verd å nevne at all den tiden et mindre oppdrag opptar brannvesenet, svekkes responstiden 

dersom et mer akutt oppdrag oppstår. I forrige regjering sin plattform7 ble det påpekt at 

beredskapskapasiteten i kommuner, inkludert rollefordelingen mellom brannvesen, politi og helsevesen skal 

gjennomgås. Dette følges opp i Samfunnssikkerhetsmeldingen: 

Helsedirektoratet og DSB har fått i oppdrag å gjennomgå og vurdere mengden og typen oppdrag, 

belastningen ved å være først på stedet ved komplekse helsehendelser, behovet for kompetanse, 

utstyr og opplæring og eventuelle konsekvenser for brann- og redningsvesenenes dimensjonering, 

 
3 Justis- og beredskapsdepartementet. Meld. St. 5 - Samfunnssikkerhet i en usikker verden. 2020-2021. 

4 Brev av 20.10.2022 – ref. 2022/15900 GRAN 
5 Brannvesenet først | Brannvernforeningen 
6 Derfor trenger brann og redning en ny samfunnssikkerhetsmeldingen - Samfunnsbedriftene 
7 Granavolden-plattformen - regjeringen.no 

https://brannvernforeningen.no/brann-og-sikkerhet/2019/07/brannvesenet-forst/
https://www.samfunnsbedriftene.no/bransjer/brann-og-redning/beredskap/brann-og-redning-i-endring/derfor-trenger-brann-og-redning-en-ny-samfunnssikkerhetsmeldingen/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/#justis


 

21 

 

rekruttering og håndtering av primæroppgaver. Økonomiske og administrative konsekvenser skal 

også vurderes.  

Videre sier Samfunnssikkerhetsmeldingen at Politidirektoratet og DSB skal se nærmere på samhandlingen 

mellom brannvesenet og politiet. Det er nedsatt en totalberedskapskommisjon som skal vurdere hvordan 

samfunnets totale ressurser mest mulig kan innrette seg for å sikre tilfredsstillende beredskap. Utvalget skal 

levere sitt arbeid i juni 2023.8 Justis- og beredskapsdepartementet har varslet en etterlengtet gjennomgang 

av brann- og redningsvesenet i form av en stortingsmelding som planlegges lagt frem innen utgangen av 

2023. Arbeidet skal sees i sammenheng med arbeidet til totalberedskapskommisjonen.9  

 
8 Totalberedskapskommisjonen - regjeringen.no 
9 Varsler helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no) 

https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/tidsbegrensede-styrer-rad-og-utvalg/totalberedskapskommisjonen/id2898016/
https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2022/varsler-helhetlig-gjennomgang-av-brann--og-redningsomradet/
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5 Resultater  

Analyse av de dimensjonerende hendelsene og den overordnede GAP-analysen brukes som et 

utgangspunkt for beredskapsanalysen for å analysere dagens beredskap og nødvendig beredskap iht. 

forskriftskrav, egne organisatoriske ambisjoner samt risiko og sårbarhet i ansvarsområdet. Resultatene av 

analyse av dimensjonerende hendelser og overordet GAP-analyse har avdekket områder hvor BvS bør og 

må iverksette tiltak. Dette kapittelet redegjør for disse resultatene.  

5.1 Dimensjonerende hendelser for Brannvesenet Sør   

Gjennom en grundig utvelgelsesprosess er det kommet frem til 13 dimensjonerende hendelser for BvS 

(Tabell 5-1). Prosessen med utvelgelse av dimensjonerende hendelser iht. analysens metodikk (jf. kapittel 2) 

er dokumentert i vedlegg 4. 

Tabell 5-1 Dimensjonerende hendelser 

Dimensjonerende hendelser 

A. Brann i større industribygg (industrivern) 

B. Brann i institusjon  

C. Brann i fritidsbebyggelse (sjø og fjell) 

D. Brann i område med tett trehusbebyggelse  

E. Brann i landbruksbygg 

F. Brann i skip  

G. Skog-/lyngbrann 

H. Ulykke/eksplosjon farlig stoff 

I. Alvorlig trafikkulykke med flere skadde/fastklemte (inkl. togavsporing) 

J. Redning i terreng  

K. Urban redning 

L. Drukningsulykke (redningsdykking) 

M. Skred/ras (snø, stein, jord)  

 

For de dimensjonerende hendelsene er det utarbeidet scenarioer. For disse ble det også besluttet operative 

mål, og vurdert hvor godt rustet dagens BvS er til å håndtere de dimensjonerende hendelsene. Basert på 

disse vurderingene ble det identifisert tiltak som vil bidra til en risikobasert beredskap for BvS. Scenarioene 

og operative mål fremgår av vedlegg 1. 

De dimensjonerende hendelsene er representative (typiske) og er styrende for beredskapens ytelser. De 

benyttes i planleggingssammenheng for å kunne dimensjonere beredskapen mest mulig riktig ut fra faglige 

vurderinger. Å dimensjonere etter en hendelse, kan enten innebære en ambisjon om å håndtere den alene, 

eller i samarbeid med andre. De dimensjonerende hendelsene benyttes i planleggingssammenheng for å 

utvikle brannvesenet. Et brannvesen må i det daglige være forberedt på å håndtere alle mulige hendelser 

med ulik kompleksitet og størrelse. Dette gjelder også dersom det inntreffer samtidige/ parallelle hendelser. 

Man må derfor også se på ressurssituasjonen i regionen, noe som er i tråd med føringer gitt av brann- og 
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redningsvesenforskriften. Den utviklingen av BvS som beredskapsanalysen anbefaler, vil gjøre BvS bedre 

rustet til å håndtere egne hendelser, men også bistå andre brannvesen i regionen ved større hendelser. 

5.2 Funn og tiltak  

Her vil det redegjøres for hovedfunn innen hvert tema: dimensjonering, ledelse og strategi, kompetanse og 

materiell. Det er videre formulert tiltak spesifikt for hver dimensjonerende hendelse i Vedlegg 1 – Analyse av 

dimensjonerende hendelser. I Vedlegg 2 - Overordnet GAP-analyse er det formulert tiltak for å oppfylle 

forskriftskrav (der det er avvik) og ytterligere tiltak anbefalt basert på risiko- og sårbarhetsbildet. Alle tiltakene 

er sammenfattet i en oppfølgingsplan i Vedlegg 3 – Oppfølgingsplan for tiltak. 

 Dimensjonering (organisering og bemanning) 

5.2.1.1 Organisering vaktberedskap Mandal stasjon 

Minimumskrav til organisering av vaktberedskap fremgår av § 17 i brann- og redningsvesenforskriften. I 

tettsteder med 8.000-20.000 innbyggere skal beredskapen som et minimum være organisert i vaktlag 

bestående av heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap på brannstasjon innenfor ordinær arbeidstid 

(også kalt dagkasernering). Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i vaktlag bestående av 

deltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke.  

Veileder til brann- og redningsvesenforskriften peker på forhold som kan gjøre at det er aktuelt å ha en 

høyere vaktberedskap enn minimumskrav ved at to eller tre innsatspersonell døgnkaserneres: 

• Dårlig oppmøte og problemer med å rekruttere deltidsmannskaper.  

• Oppfylle krav til utrykningstid.  

• Det reelle folketallet er over 20.000 medregnet studenter, turisme og pendlere. 

• Brannstasjonen dekker to tettsteder. 

Innenfor ordinær arbeidstid (mandag-fredag kl. 08.00-15.30) er stasjonen bemannet med et vaktlag (4 

mannskaper). Etter 15.30 reduseres vaktlaget med et mannskap som dekkes opp av en deltid på 

hjemmevakt. De tre som er kasernert på stasjonen håndterer de fleste hendelsene som oppstår, mens den 

fjerde på hjemmevakt kun blir kalt ut på full alarm. Hjemmevakt har med tjenestebil og utrykningstøy hjem, 

og ved utalarmering møter vedkommende enten på stasjonen eller direkte på skadested. Mannskapene på 

heltid er på stasjonen frem til lørdag kl. 14.00. Deretter har alle hjemmevakt frem til mandag kl. 08.00. 

Dersom det oppstår sykdom på kasernert personell erstattes dette med personell på hjemmevakt utenom 

ordinær arbeidstid.  

Organiseringen kan gi inntrykk av at Mandal stasjon har en høyere beredskap. På store hendelser hvor det 

utløses full alarm utenfor ordinær arbeidstid venter vaktlaget som er på stasjonen på fjerdemann før de 

rykker ut. Det betyr at vaktlaget ikke har en raskere utrykningstid enn om de var organisert med hjemmevakt. 

Denne løsningen medfører også at vedkommende på deltid hjemmevakt får lite «mengdetrening» med 

vaktlaget sitt. Vedkommende blir kun kalt ut på de store hendelsene og får ikke mulighet til å bygge 

kompetanse og erfaring gjennom de flere, mindre hendelsene.  

Videre reduseres beredskapen under ferieavviklingen. Mandal og Sørlandet generelt er en feriedestinasjon 

for mange, med flere arrangementer sommerstid. Det reelle folketallet øker betraktelig på sommerstid. 

Statistikk over antall hendelser per måned i perioden 2017-2022 viser at det er variasjoner gjennom året og 

mellom år (Figur 5-1). Men statistikken viser ikke en nedgang i antall hendelser i sommermånedene som 

tilsier at beredskapen bør reduseres i denne perioden. Sett opp mot ferieavvikling hvor det også er vanskelig 

å få dekket opp sykdomsfravær eller ekstra mannskaper ved større hendelser, er det ikke beredskapsmessig 



 

24 

 

anbefalt å redusere beredskapen på sommeren. BvS opplever at antall ikke-reelle hendelser går ned på 

sommeren, men antall reelle hendelser øker.  

Historisk sett har denne organiseringen hengt sammen med andre forefallende oppgaver på stasjonen som i 

hovedsak gjør seg gjeldende utenfor ferier. Stasjonen i Mandal utfører service og reparasjoner på bilparken 

til hele BvS. Det er dyktige mekanikere på alle vaktlag og løsningen er svært besparende for BvS. Det er 

imidlertid oppgaver som ikke øker beredskapsevnen til BvS. Videre er det usikkerhet hvordan 

ansvarsforholdene vil være dersom det skjer noe alvorlig med kjøretøyene hvor det viser seg at det skyldes 

vedlikeholds-/reparasjoner utført av eget mannskap. Overnevnte forhold betyr at stasjonen i Mandal ikke er 

bemannet på bakgrunn av beredskapsmessige hensyn. 

Det anbefales at BvS organiserer vaktberedskapen i Mandal, og på øvrige stasjoner, på bakgrunn av 

risikobildet i ansvarsområdet. BvS anbefales å opprettholde dagkasernering med et fullt vaktlag (4 

mannskaper) som ivaretar beredskapen. Beredskapen ivaretas av hjemmevakt utenfor ordinær arbeidstid. I 

tillegg bør det opprettes en logistikkansvarlig som har hovedansvar for øvrige stasjoner i BvS, samt 

stasjonsansvarlig på hver enkelt stasjon. Videre bør BvS øke stillingsprosenten til utrykningsledere for å 

prioritere ledelseselementet i innsats, men også planlegging av øvelser og kompetanseheving på samtlige 

stasjoner. Dette vil heve beredskapsevnen til BvS i hele distriktet.  

Løsningen vil medføre at BvS må påregne høyere kostnader knyttet til vedlikehold av bilparken. Dette er 

imidlertid noe alle brannvesen må forholde seg til. På sikt vil det være svært utfordrende å få rekruttert 

brannkonstabler som også skal fungere som mekanikere, spesielt når man i fremtiden vil rekruttere fra den 

nye brann- og redningsskolen.  
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Figur 5-1 Hendelser i Lindesnes kommune 2017-2022 fordelt per måned (BRIS) 
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5.2.1.2 Organisering av utstyr og kompetanse  

Stasjonen i Mandal fungerer som en hub for øvrige stasjoner i BvS når det gjelder utstyr. Mange ressurser er 

sentralisert på denne stasjonen. Stasjonen befinner seg i et hjørne av ansvarsområdet, noe som byr på 

utfordringer med å få flyttet utstyr dit det er behov raskt. Gjennom analysen er det vurdert at denne ulempen 

veies opp ved at det er heltidsansatte ved Mandal stasjon som sikrer raskt utrykning med utstyr og materiell 

etter behov. Det er derfor vurdert at Mandal stasjon bør fungere som en hub for utstyr og materiell. 

Vurderingen må sess i sammenheng med tiltak knyttet til organiseringen av vaktordning i Mandal, hvor det 

anbefales å ha en egen logistikkansvarlig ved stasjonen på heltid.  

Ved stasjon Mandal et det plassert høydemateriell i form av stigebil med 32 m stige. Denne benyttes i hele 

ansvarsområdet til BvS, og kjører som standard ut på alle bygningsbranner. Høydemateriellet er et viktig 

redskap for bekjempelse av brann i bygning (spesielt høye bygninger), større områdebranner og kan også 

benyttes til evakuering ved blokkerte rømningsveier. Nærmeste høydemateriell utover stasjon Mandal er i 

Flekkefjord og Kristiansand (nabobrannvesen). Det legges mer og mer til rette for høy bebyggelse i 

reguleringsarbeid i flere av kommunene som BvS betjener. Det er derfor ventelig at behov for høydemateriell 

i brann- og redningsvesenet bare vil øke, dette selv om det ikke er prosjektert med høydemateriell som 

rømningsvei 2.  

Selv om stasjonen i Mandal anbefales å fungere som en hub for en stor del av utstyret, kan det være 

fordelaktig å utruste stasjonene basert på hendelsesstatestikk og beliggenhet.  

I BvS sin ROS-analyse (2022) er det redegjort for ulikheter mellom kommunene når det gjelder hendelser: 

Kvinesdal ligger høyt på brannhendelser tilknyttet bygg, brann i utmark/innmark og transportulykker. 

Lyngdal har flest transportulykker av reelle oppdrag. Farsund har flest brannhendelser tilknyttet 

bygg, deretter helseoppdrag og brann i utmark/innmark. Av reelle hendelser har Åseral flest 

brannhendelser tilknyttet bygg, deretter brann i utmark/innmark. Hægebostad har flest brann i 

utmark/innmark, etterfulgt av transportulykker og brannhendelser tilknyttet bygg. I Lindesnes 

kommune er det flest brannhendelser tilknyttet bygg, etterfulgt av transportulykker og helseoppdrag. 

Hovedfartsåren E39 går gjennom kommunene Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal, noe som forklarer hvorfor 

disse kommunene har en relativt høy andel transportulykker. Stasjonene Mandal og Lyngdal bør utrustes 

med tungbilbergingsutstyr for å kunne iverksette førsteinnsats og gjennomføre trygg innsats for egne 

mannskaper.  

Andelen batteridrevne biler er økende, og BvS bør følge med på utviklingen innen fagområdet for å øke 

egen kompetanse og kunnskap om materiell en bør investere i.  

Urban redning er en av BvS sine dimensjonerende hendelser. BvS har minimalt av kompetanse på området i 

dag. BvS må i det videre arbeidet med temaeøt undersøke hvilket materiellbehov BvS vil ha for å kunne 

iverksette førsteinnsats og ivaretakelse av egensikkerhet.  

Stasjonene nærmest jernbanen bør videre øke kompetanse på jernbaneulykker (Marnardal, Konsmo og 

Åmot). 

Videre er det funnet behov for å styrke ulike kompetanseområder ved de ulike stasjonene når det gjelder 

overflateredning. I dag er det overflatereddere ved fire stasjoner (Åmot, Farsund, Åseral og Mandal). Det bør 

som minimum i tillegg etableres overflatereddere i Eiken, Lyngdal og Spangereid. Eiken har mye aktivitet på 

og ved Lygne i kombinasjon med at det er langt til nærmeste stasjon med utstyr og kompetanse på 

overflateredning. Ved redning i vann er tid kritisk. Lyngdal og Spangereid har likeledes mye aktivitet på og 

ved sjø, spesielt knyttet til fritidsboliger og -innbyggere. 
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5.2.1.3 Bemanning og kompetanse deltidsstasjoner  

BvS består av i hovedsak deltidsstasjoner og deltidsansatte. Alle mannskaper kalles ut via nødnett, også ved 

depoter. Ved bekreftet brann blir innsatsleder og nærmeste brannstasjon automatisk varslet, og innsatsleder 

må vurdere om det er behov for å varsle flere stasjoner. Ofte er man avhengig av å slå ut flere stasjoner ved 

bekreftede hendelser for å sikre et tilstrekkelig oppmøte.  

Flere og flere brannvesen opplever utfordringer knyttet til deltidsstyrker. Det gjelder både i rekruttering og i 

oppmøte. Det er som oftest sammensatte årsaker til dette. Når det gjelder rekruttering er utfordringene i 

hovedsak knyttet til enderinger i bosettingsmønster og arbeidsplasser, slik at det er utfordrende å få gode 

kandidater innen krav til bo- og arbeidssted. Utfordringene knyttet til oppmøte er en kombinasjon av at 

mange setter pris på fritiden sin, bruker friperioder på å reise bort, har familie som forplikter, arbeidsgiver 

som er negativ til at arbeidstakere som plutselig blir fraværende, liten økonomisk gevinst mv.  

BvS opplever eksempelvis på Åmot i Kvinesdal at kun utrykningsleder som har vakt møter opp, en 

problematikk som gjør seg gjeldende spesielt i helger. Slike utfordringer fører til at man ofte må slå ut flere 

stasjoner for å få nok mannskaper i en hendelse. BvS bør følgelig rekruttere flere mannskaper til stasjoner 

hvor det oppleves som utfordrende å få nok mannskaper i normaltid. Dette er også grunnen til at BvS ved to 

av deltidsstasjonene har etablert bemanning utover minimumskrav.  

Ved stasjon Åmot har BvS etablert kontinuerlig vaktordning på utrykningsleder (dreiende vakt). Dette er gjort 

ut fra vurderinger om at Åmot har et høyt antall hendelser sett i forhold til befolkningsgrunnlag, samtidig som 

de i dette geografiske området har stor avstand til nærmeste politi- og helseressurs. Brann- og 

redningsvesenet er i all hovedsak de som er først på ulykkeshendelser i dette området og må ivareta andre 

nødetaters oppgaver frem til de ankommer hendelsen. 

Ved stasjon Farsund har BvS to dagansatte i beredskapsavdelingen. Disse inngår i dreiende vaktordning og 

dekker opp funksjonen som utrykningsleder hver 4. uke. Når de ikke er i vaktberedskap, er deres 

arbeidsoppgaver knyttet opp mot daglig drift av beredskapsavdelingen i vestre del av BvS’ ansvarsområde. 

Dette omfatter blant annet internkontroll, vedlikehold og drift av øvelsessenteret. Dagpersonellet løser også 

enkelte utrykninger som ellers ville medført utkalling av annet personell. 

Det er vurdert at begge disse løsningene videreføres av hensyn til tilfredsstillende håndteringsevne og daglig 

drift. 

I perioder hvor man kan forvente dårlig oppmøte, skal det innføres vaktordning, jf. § 17 brann- og 

redningsvesenforskriften. Videre må BvS opprette et system for å identifisere situasjoner hvor risikoen for 

branner og andre ulykker er vesentlig større enn normalt, og følge opp med nødvendig planverk for å sikre 

god håndtering av slike situasjoner. Skal innføre høyere beredskap dersom det er nødvendig, og sørge for at 

nødmeldesentralen holdes informert. 

Tabell 5-2 viser anbefalt situasjon for deltid fremover, knyttet til antall mannskaper og hvilken kompetanse de 

skal ha (røykdykking og overflateredning). Enderinger fra dagens situasjon er markert i rødt.  

Tabell 5-2 Fremtidig situasjon deltid 

Stasjon/depot UL Konstabler Antall med  

røykdykkerkompetanse 

Antall 

overflatereddere 

Åmot 4 12 16 8 

Åseral 4 12 8 8 
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Birkeland 2 6 6  

Bjelland 2 6 0  

Byremo 2 10 6  

Eiken 2 6 6 6 

Farsund 3 

heltid 

1 

deltid 

14 18   

12 

Konsmo 2 10 6  

Kvinlog 2 6 8*  

Lyngdal 4 13 17 12 

Marnardal 2 10 6  

Spangereid 2 10 6  

Vanse 2 6 8*  

Vigmostad  2 6 0  

* det må vurderes om 8 er et tilstrekkelig antall for å sikre tilstrekkelig oppmøte for å utføre røykdykkerinnsats. 

BvS har i dag en målsetning om at 50 % av mannskapene på stasjoner skal inneha kompetanse (klasse C 

og 160 kode) for å kunne forflytte stasjonens kjøretøy. For kode 160 er det et mål om at 50 % av 

mannskapene skal inneha dette. I dag skriver mannskaper under på kontrakt som stiller krav til at de skal ta 

klasse C innen 6 måneder (for mannskaper med vaktordninger). Dette vil på sikt medføre at 100 % av 

mannskapene vil ha klasse C.  

 Ledelse og strategi  

BvS har de siste årene økt kompetanse knyttet til ledelse, hvor flere har gjennomført ELS10-kurs. Det er 

gjennom de dimensjonerende hendelsene funnet behov for at strategisk ledelse gjennomfører øvelser for å 

øve det strategiske nivået. Slike øvelser kan være lavterskel table-top øvelser.  

Det er videre funnet behov for å etablere rollen sikkerhetskoordinator, jamfør prinsippene for ELS. Det er i 

flere hendelser påpekt at ivaretakelse av sikkerhet for egne mannskaper er et mål. Sikkerhetskoordinator 

skal være pådriver for at systematisk sikkerhetsarbeid ivaretas til enhver tid. Ivaretakelse av sikkerhet for 

innsatspersonell er sentralt under håndtering av alle typer hendelser, og alt innsatspersonell har et eget 

ansvar for å ivareta egen og andres sikkerhet. Sikkerhetskoordinator skal holde seg oppdatert om 

situasjonen og påse at aktiviteter gjennomføres i henhold til innsatsplaner og innsatsområde, og således 

være et ekstra sikkerhetselement for innsatspersonell. Rollen bør etableres ved større hendelser og 

komplekse/ukjente hendelser. Rollen må etableres i ELS og BvS må påse at de som skal bekle rollen har 

tilstrekkelig kompetanse for rollen.  

 
10 Enhetlig ledelsessystem  
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 Kompetanse 

5.2.3.1 Redningsdykkertjeneste 

Drukningsulykker i Norge og redning  

Redningsselskapet fører statistikk over drukninger i Norge. Statistikk viser at det i snitt har vært 93 

drukninger per år de siste 10 årene. Antall drukninger i Norge har hatt en nedadgående trend etter 

registrering startet i 1988. Fokus på forebyggende tiltak knyttet til drukning har vært økende de siste årene, 

promillegrense og krav til flytevest ved bruk av fritidsbåt, og andre tiltak hvor Redningsselskapet har vært 

pådriver («RS Trygg i vann» og informasjonskampanjer).  

 

Figur 5-2 Statistikk over drukninger (Redningsselskapet) 

DSB utga i 2016 en rapport om redningsdykkerberedskap. I rapporten trekker DSB frem at dersom man 

korrigerer for befolkningsmengde, drukninger per 1000 innbyggere i samme tidsperiode i alle fylker i Norge, 

så er det flest drukninger i Finnmark og Sogn og Fjordane. Videre viser tallene at det er lite som tyder på at 

det er høyere forekomst i typiske sommerferiefylker, som Vestfold og Agder. DSB sier videre at dersom man 

legger til grunn at befolkningen i disse områdene øker betydelig i feriemånedene som følge av hyttegjester, 

campingplasser og hotellovernattinger, er antallet drukninger per innbygger enda lavere (Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, 2016).  

Det er utfordrende å få tak i statistikk som kan si noe om hvor mange liv som reddes med redningsdykkere. 

DSB peker på at det ikke er tvil om at redningsdykkere redder liv, men at mange av de utrykningene 

redningsdykkerne blir kalt ut på, ender opp som overflateredning uten dykking. DSBs rapport viser til at i 

perioden 2006-2014 var det i snitt 40 % som ble hentet opp i live, mens 60 % ble hentet opp omkomne. 

Rapporten sier ikke noe om dette er knyttet til faktisk redningsdykking eller overflateredning.  
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DSBs rapport peker videre på at drukning med dødelig utfall kan inntreffe kort tid etter at noen har gått 

under, og at det derfor utfordrer mulighetsrommet for beredskapstiltak. Det er en forutsetning at 

redningsdykkere kan være på stedet innen svært kort tid. Temperatur på vannet, alder, fysisk form og 

bekledning på forulykkede er faktorer som påvirker sannsynligheten for overlevelse. Det er ikke mulig å 

fastsette en tid for hvor raskt hjelpen må komme. Men det er sikkert at sannsynligheten for livreddende 

innsats reduseres for hvert minutt som går.  

Redningsdykkere redder utvilsomt liv hvert år, selv om vi ikke vet hvor mange av disse som er reddet 

ved hjelp av redningsdykking under vann, eller i overflaten. Det kan være grunn til å tro at flere steder 

med redningsdykkerberedskap kan bidra til å redde flere liv. Men både etablering og drift av 

redningsdykkertjenesten er kostbar og må veies mot andre typer beredskap, ikke minst overflateredning. 

(…) DSB mener usikkerhet knyttet til sannsynligheten for å overleve drukning, samt usikkerhet knyttet til 

tiden det vil kunne ta for å få redningsdykker fra brann- og redningsvesenet på plass, gjør det vanskelig 

å konkludere med at det er hensiktsmessig ut fra et kost-/nytteperspektiv å etablere 

redningsdykkerberedskap i alle, eller mange av landets brann- og redningsvesen. 

Redningsdykking i Mandal 

Mandal stasjon har 9 kvalifiserte redningsdykkere. Innenfor ordinær arbeidstid er det ikke satt krav til at det 

skal være et fullt dykkerlag på stasjonen, da det er lagt til grunn at folk er hjemme (uten at dette er en 

ordning med kompensasjon eller krav til tilstedeværelse). Fredag 15.30 til mandag 08.00 er det et fullt 

dykkerlag på stasjonen eller på hjemmevakt. Det er per i dag 4 kvalifiserte redningsdykkerledere. Dette gjør 

at tjenesten er sårbar, og medfører at det er en tjeneste som ikke alltid er tilgjengelig. Det kan dermed ikke 

sies at Mandal har beredskap for redningsdykking. Dersom en heltidsansatt med dykkerkompetanse blir syk, 

kan vedkommende erstattes med en deltidsansatt på hjemmevakt uten tilsvarende kompetanse. Hverdager 

så legges det til grunn at redningsdykkere er hjemme og tilgjengelige dersom det skulle gå alarm. I helger og 

ferier sørges det for at det er et redningsdykkerlag på vakt. Det er imidlertid ikke alltid mulig å opprettholde 

tjenesten og BvS har meldt tjenesten nede flere ganger. Dette medfører at tjenesten også er tilfeldig.  

Som redegjort i DSBs rapport, vil redningsdykkere kunne tjene et lite geografisk område når det gjelder 

livreddende innsats, da sannsynligheten for overlevelse synker for hvert minutt som går.  
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Figur 5-3 Antall hendelser med person i vann i BvS i perioden 2016-2022 (BRIS) 

Statistikk viser at det har i snitt vært 3,7 hendelser med person i vann per år i perioden 2016-2022 i hele BvS 

(Figur 5-3).  
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Figur 5-4 Antall hendelser med person i vann i Lindesnes kommune i perioden 2016-2022 (BRIS) 

Statistikk for Lindesnes kommune viser at det i snitt for samme periode har vært 2,2 hendelser per år (Figur 

5-4, 0 i 2016 – dette årstallet vises dermed ikke i figuren). Hendelse person i vann kan være håndtert med 

redningsdykking eller overflateredning. BvS har hentet detaljer om hver hendelse i sitt ansvarsområde. Av 24 

hendelser med person i vann. Av disse hendelsene har det omkommet personer i seks av dem, med til 

sammen syv døde. BvS har reddet fire personer i perioden, hvor tre av disse har blitt reddet med 

overflateredning, mens en har blitt reddet av redningsdykking. Hendelsen hvor en ble reddet av 

redningsdykkere var hvor en bil kjørte i elv i forbindelse med flom hvor føreren ble sittende i bilen. Hendelsen 

er registrert som redningsdykking ettersom det var redningsdykkere som rykket ut, men hendelsen kunne ha 

blitt løst på samme måte av overflatereddere. Det betyr at redningsdykking i BvS ikke har hatt livreddende 

oppdrag i perioden.  

Redningsdykkertjenesten er svært ressurskrevende tjeneste. Tjenesten koster mye å utdanne og 

vedlikeholde. Videre tar det mye tid å opprettholde krav til 10 dykk i året. Dette medfører at dykking er et fast 

moment som øves hver øvelsesdag (hver 3. mandag). I tillegg øves det to andre momenter.  

BvS sitt ansvarsområde har en lang kystlinje med en rekke øyer med bebyggelse og fritidsaktivitet. Det er 

også en rekke elver og vann hvor det er mye fritidsaktivitet. Det er dermed naturlig å anta at det også i 

fremtiden vil oppstå hendelser med person i vann. Som både DSB påpeker og BvS sin statistikk viser, blir en 

god del reddet ved hjelp av overflateredning.   

Utfordringen med redningsdykkertjenesten i Mandal er at det ikke kan defineres som en 

redningsdykkerberedskap, da det har vist seg å være en tilfeldig tjeneste som ikke er garantert til enhver tid. 

For at redningsdykking skal være livreddende er det en forutsetning at innsats kan iverksettes raskt. Gitt BvS 
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sitt ansvarsområde er det naturlig å anbefale en redningsdykkerberedskap, på lik linje for alle brannvesen 

som har en kystlinje. Det er imidlertid langt fra alle brannvesen som har en redningsdykkerberedskap pga. at 

det er svært ressurskrevende. Dersom en må prioritere, er det ofte at økte ressurser på andre områder har 

en høyere kost/nytteverdi. Med nytteverdi menes økt trygghet for innbyggerne i BvS sitt ansvarsområde.  

5.2.3.2 Kompetanseheving 

ROS-analysen og beredskapsanalysen har tatt for seg en rekke uønskede hendelser som kan oppstå i BvS 

sitt ansvarsområde. Analysene peker på behov for kompetanseheving på en rekke områder som må følges 

opp i BvS sin øvelses- og kompetanseplan for tiden fremover. BvS må gjennom øvelser, planverk og 

prosedyrer sikre god håndtering av de dimensjonerende hendelsene. Det er fremkommet et behov for å 

utarbeide nye og revidere foreliggende objektplaner.   

Det må videre sikres rammer for tilstrekkelig tid til øvelser og kompetanseheving – både når det gjelder heltid 

og deltid. Utrykningsledere må få økt stillingsprosent slik at de i større grad kan sørge for kompetanseheving 

og gjennomføring av øvelser på eget mannskap. Heltid har som nevnt brukt mye tid på vedlikehold av 

materiell, noe som har medført at øvelser ikke blir prioritert. Dette må ses i sammenheng med anbefalingen 

om å få en nyere bilpark som har et mindre vedlikeholdsbehov og at vedlikehold må gjennomføres på 

verksted.   

En del av kompetanseheving handler om å evaluere og lære fra hendelser og øvelser. BvS må utarbeidet et 

system som sørger for systematisk evaluering og læring etter hendelser og øvelser. Systemet må se til at 

læringspunkter blir delt og implementert i hele organisasjonen.  

 Materiell 

Det er fremkommet behov for materiell gjennom analyse av dimensjonerende hendelser. Behov fremkommer 

i skjema for analyse av dimensjonerende hendelser.  

5.2.4.1 Bilpark 

Overordnet sett er det funnet behov for å få en lavere snittalder på bilparken til BvS. Høy snittalder medfører 

et stort vedlikeholdsbehov. Dette har vært ivaretatt av mannskaper ved stasjonen i Mandal som har fungert 

som mekanikere for sitt eget brannvesen. BvS er en beredskapsorganisasjon og må dermed sørge for å ha 

tilstrekkelig tid til kompetanseheving knyttet til de oppgaver de kan bli stilt ovenfor i utrykninger. Investering i 
en nyere bilpark henger sammen med anbefalingen om at BvS må bruke tilgjengelig arbeidstid på 

kompetanseheving for å sikre at mannskaper er rustet til å håndtere de arbeidsoppgaver de blir stilt ovenfor 

på hendelser.    

5.2.4.2 Slokkemateriell  

RISE har på vegne av DSB og DiBK utført en studie som omhandler effektiv, skånsom og miljøvennlig 

slokking av brann i mindre bygningsenheter.11 Hovedmålet var å øke kunnskapen om hvordan man kan 

slokke brann i mindre bygningsenheter på en effektiv måte med hensyn til tid og mengde vann, og med 

minimal eksponering for brannvesenet med tanke på røyk, varme og direkte kontakt med sot, samt minimal 

miljøeksponering ved avrenning av slokkevann. Resultatene viser at det å benytte en utvendig slokkemetode 

(skjærslokker eller slokkespyd) som umiddelbart tiltak i forkant av innsats med røykdykking gir følgende 

fordeler sammenlignet med røykdykking uten bruk av en utvendig slokkemetode: 

 
11 rise-rapport-2021-73-effektiv-skansom-og-miljovennlig-slokking-av-brann-i-mindre-
bygningsenheter_signed.pdf (dsb.no) 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/andre-rapporter/rise-rapport-2021-73-effektiv-skansom-og-miljovennlig-slokking-av-brann-i-mindre-bygningsenheter_signed.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/andre-rapporter/rise-rapport-2021-73-effektiv-skansom-og-miljovennlig-slokking-av-brann-i-mindre-bygningsenheter_signed.pdf
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• mindre sot og mindre eksplosjonsfarlige/giftige branngasser i brannrommet, 

• bedre virkning av det sekundære, innvendige slokkemiddelet, 

• raskere reduksjon av temperaturen i brannrommet, 

• mindre badstueffekt (høy luftfuktighet kan gi varmegjennomslag i klærne til innsatspersonellet, som 

igjen kan føre til skader, og at innsatspersonellet må trekke ut). 

• redusere eksponering for brannvesenet med tanke på varme og kontakt med partikler. 

BvS anbefales å vurdere nye muligheter for slokkemateriell (skjærslokker eller slokkespyd). Det er påpekt i 

flere av de dimensjonerende hendelsene at en bør øke kunnskap og fokus på miljøaspektet ved 

slokkeinnsats. Videre medfører utvendige slokkemetoder lavere risiko for mannskaper, i tillegg til at dette er 

innledende innsats som kan iverksettes i forkant av røykdykking. Det betyr at mannskaper kan iverksette 

rask innsats, selv om man ikke har et fullt røykdykkerlag i førsteinnsats.  
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6 Konklusjon 

Beredskapsanalysen for BvS har vurdert hvordan BvS er organisert, utrustet og bemannet til å håndtere den 

kartlagte risikoen og sårbarheten i sitt ansvarsområde. Vurdering av antall personer i beredskapsstyrken og 

vaktberedskap har blitt vurdert på bakgrunn av risikoen i ansvarsområdet og oppgaver tillagt brannvesenet.  

BvS har i dag en organisering og utrustning som i liten grad er begrunnet i risiko og sårbarhet i 

ansvarsområdet. Dagens organisering vurderes å ikke gi en så god som mulig beredskap for innbyggerne i 

ansvarsområdet. Gjennom beredskapsanalysen er det kommet frem en rekke funn på områder hvor BvS må 

iverksette tiltak for å utvikle seg i tråd med risiko- og sårbarhetsbildet, både i ansvarsområdet og nasjonalt. 

Anbefalingene som fremkommer gjennom denne analysen, vil gjøre BvS til en mer profesjonell 

beredskapsorganisasjon.  

I det følgende sammenfattes de mest sentrale anbefalingene.  

Selv om analysen ikke omfatter økonomiske vurderinger, er man innebefattet med at det er begrensede 

ressurser. En del av anbefalingene er derfor knyttet til omdisponering av ressurser. Redningsdykkertjeneste 

er en svært ressurskrevende tjeneste. Gjennomgangen av hendelser knyttet til personer i vann, både 

nasjonalt og i BvS viser at det er en tjeneste som redder få liv. Hendelser med person i vann er ofte svært 

tidskritiske. Sett sammen med at BvS har utfordringer med å opprettholde tjenesten til enhver tid, noe som 

gjør den tilfeldig, er sjansene for at tjenesten er livreddende i BvS svært liten. Når det gjelder livreddende 

innsats ser man også at tjenesten realistisk sett dekker et svært lite geografisk område. Det vurderes derfor 

at BvS bør legge ned dykkertjenesten og istedenfor forsterke flere stasjoner (Eiken og Lyngdal) med 

overflateredning. Dette vil gi en bedre beredskap i BvS sitt geografiske dekningsområde.  

Organisering av vaktberedskap skal organiseres ut fra risikobildet og minimumskrav gitt av forskrift. BvS 

anbefales å opprettholde dagkasernering med et fullt vaktlag (4 mannskaper) som ivaretar 

beredskapen innenfor ordinær arbeidstid. Beredskapen ivaretas av hjemmevakt utenfor ordinær 

arbeidstid. Videre anbefales det at det opprettes en logistikkansvarlig som har hovedansvar for øvrige 

stasjoner i BvS, samt stasjonsansvarlig på hver enkelt stasjon. Dette vil styrke beredskapen på hver enkelt 

stasjon og dermed beredskapsevnen i hele ansvarsområdet. Videre bør BvS øke stillingsprosenten til 

utrykningsledere for å prioritere ledelseselementet i innsats, men også planlegging av øvelser og 

kompetanseheving på samtlige stasjoner.  

Overordnet sett er det funnet behov for å få en lavere snittalder på bilparken til BvS. Høy snittalder medfører 

et stort vedlikeholdsbehov. Dette har vært ivaretatt av mannskaper ved stasjonen i Mandal som har fungert 

som mekanikere for sitt eget brannvesen. BvS er en beredskapsorganisasjon og må dermed sørge for å ha 

tilstrekkelig tid til kompetanseheving knyttet til de oppgaver de kan bli stilt ovenfor i utrykninger. Investering i 
en nyere bilpark henger sammen med anbefalingen om at BvS må bruke tilgjengelig arbeidstid på 

kompetanseheving for å sikre at mannskaper er rustet til å håndtere de arbeidsoppgaver de blir stilt 

ovenfor på hendelser.    

BvS anbefales å vurdere nye muligheter for slokkemateriell (skjærslokker eller slokkespyd). Det er 

påpekt i flere av de dimensjonerende hendelsene at en bør øke kunnskap og fokus på miljøaspektet ved 

slokkeinnsats. Videre medfører utvendige slokkemetoder lavere risiko for mannskaper, i tillegg til at dette er 

innledende innsats som kan iverksettes i forkant av røykdykking. Det betyr at mannskaper kan iverksette 

rask innsats, selv om man ikke har et fullt røykdykkerlag i førsteinnsats.  

Hvilke ressurser (utstyr, mannskap og kompetanse) som er nødvendig for å håndtere de dimensjonerende 

hendelsene på en tilfredsstillende måte fremkommer av Vedlegg 1 – Analyse av dimensjonerende 

hendelser. Alle tiltak er sammenfattet i Vedlegg 3 – Oppfølgingsplan for tiltak. 
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Vedlegg 1 – Analyse av dimensjonerende hendelser  

Scenario for dimensjonerende hendelse: A – Brann i større industribygg 

Sted: Umoe 

Tid:  Dagtid i uken, november  

Værforhold:  8 grader delvis overskyet, vestavind 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp:  

• 110 Agder får inn ABA, får raskt melding om reell brann i båt som ligger i produksjonshallen. Får beskjed om en savnet person.  

• Brannen starter om bord i båten og det er sterk røykutvikling, sprinkler utløses, men slukker ikke brannen i båten. 

• Brannvesenet må ta vann fra sjø.  

• Ligger en båt i hver hall med brannvegg mellom. 

• Når brannvesenet kommer frem etter 10 minutter er det sterk røykutvikling og det brenner inne i båten.  

• Blir møtt av industrivernet.  

• Port på ene siden åpner seg for å få ut røyk.  
Worst-case: 

• Båten overtenner  

• Spredning til omliggende områder 

• Bæreevne til bygget  

• Langvarig innsats  

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

10 
min 

Vaktlag – 4 stk. (Mandal) 
01-vakt  

 Mannskapsbil  Røykdykkere 
160 
ELS – lederstøtte  

 

20 
min 

5 mannskaper   Høyderedskap  
Tankbil  
Redskapsbil  

Røykdykkere 
160 

 

40 
min 

Marnardal 5 mannskaper   Mannskapsbil  Røykdykkere (krav om 50 % 
dekning på stasjonen)  
160 

 

40 
min 

Søgne 4 mannskaper  Mannskapsbil  Røykdykkere  
160 

KBR 

60 
min 

Kristiansand 2 mannskaper  Høyderedskap  KBR  
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    ELS – planlegge langvarig 
innsats 

 

90-
120 
min 

Sivilforsvaret   Pumpe og vannforsyningsmateriell    

Etter 
3-6 
timer 

Mannskaper fra omliggende 
stasjoner  

    

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Livreddende innsats  
B. Ivareta egensikkerhet for mannskaper  
C. Begrense skade på verdier 
D. Begrense påvirkning på ytre miljø som følger av utslipp av slokkemidler og øvrig utslipp  
E. Effektiv ledelse og organisering av skadested 
F. Opprettholde restberedskap i ansvarsområdet  

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

Har høy terskel for å etablere ELS-lederstøtte. Vanskelig å trene på de store øvelsene. Per i dag lite fokus på slokkemidler og miljøpåvirkning. Ukjent hvordan 
ulike typer slokkemidler og miljøpåvirkning. Ikke alle har 160-bevis på de ulike stasjonene. Utfordringer med innsats deltidsmannskaper med en så komplisert 
hendelse, vanskelig overveining mellom innsats og ivareta egensikkerhet. Langt mindre materiell på deltidsstasjonene i ansvarsområdet. Har i dag mange 
arbeidsoppgaver som ikke gjør mannskapene bedre som brannkonstabler.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

Etablere rammer med tilstrekkelig tid til 
øvelser (både deltid og heltid)  

Øve strategisk ledelse uten 
fullskala  

Objektplan med essensiell 
informasjon 
(oppstillingsplasser, 
innsatsvei, definert 
ressursbehov mv.)  

Vurdere nytt slokkemateriell (skjæreslokkere mv.)  

 Fokusere på å bli en mer 
profesjonell 
beredskapsorganisasjon  

Kompetanseheving hele 
beredskapsorganisasjonen 

Vurdere strukturering av materiell på biler 
(eksempelvis kanon)  

  Økt kjennskap til 
miljøpåvirkning og bruk av 
slokkemidler 
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Scenario for dimensjonerende hendelse: B – Brann i institusjon  

Sted: Farsund, Listaheimen 

Tid:  November, hverdag, kl. 20:00 

Værforhold:  12 °C, lett regn, frisk bris fra øst med vindkast på 20 m/s 

Scenariobeskrivelse 

Hendelsesforløp: Oppstår brann på beboerrom grunnet elektrisk årsak. Brann oppstår i eldre usprinklet del av bygningsmasse. Beboer blir evakuert av 
betjening, men de klarer ikke å slokke brannen, og må konsentrere seg om evakuering av øvrige beboere. 
 
Worst-case: 

• Brannen utvikles raskt i startbranncelle. Dør fra denne står oppe og bidrar til rask røykspredning i hele den gamle delen. Ikke mulig å få evakuert alle 
beboere i denne delen og usprinklet del av heimen står i brann ved brannvesenets ankomst.  

• Brannen truer også nærliggende omsorgsboliger. 

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

8-
10 
min 

Vanse stasjon deltid 8 mann 
uten vakt. 6-7 møter 

 Dodge 1989 modell brannbil 
Flyplassbrannbil, 4 m3 tank 

Røykdykkerkompetanse (satt 
krav om 50 % dekning på 
stasjonen, situasjonen pt. er 7 
av 8 røykdykkere)  

Dersom brannvesenet er avhengige 
av andre ressurser for å håndtere 
hendelsen skrives dette inn her  

12-
15 
min 

Farsund stasjon – fullalarm – 12 
stykker møter 

 Mannskapsbil 
2 tankbiler, 15 m3 og 7 m3 

Røykdykkerkompetanse  

30 
min 

Lyngdal stasjon – vaktlag 4 
personer 

 Mannskapsbil Røykdykkerkompetanse  

60 
min 

Lift fra Lima 1 (Mandal), med 2 
mannskaper vil gå med en gang. 

 Høyderedskap 14 røykdykkere  

75 
min 

Redskapsbil vil gå etter at ny 
person er ringt inn på stasjonen, 
Mandal 

 Redskapsbil   

60 
min 

Overordnet vakt     

     Kommunens kriseteam, håndtering 
av evakuerte, teknisk vakt 
(vannkapasitet) 

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Livreddende innsats  
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B. Egensikkerhet egne mannskaper 
C. Begrense brannspredning og skade på materielle verdier  

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

Førsteinnsatsen tilfredsstiller ikke nødvendigvis krav for røykdykking – 50% av de på Vanse er røykdykkere. Kan ikke iverksette røykdykking. Vanse er en av 
de mest utfordrende plassene å få rekruttert personell. Flyplassbil avhenger av ett enkeltindivid. Farsund kommer like etter, hvor alle er røykdykkere. Er i 
prosess med å få objektet sprinklet.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

Vurdere stasjonsstruktur opp mot 
rekrutteringsgrunnlag  

Øve strategisk ledelse uten 
fullskala  

Objektplan med essensiell 
informasjon 
(oppstillingsplasser, 
innsatsvei, definert 
ressursbehov mv.)  

Vurdere andre slokkemetoder (skjæreslukker mv.)  

 Fokusere på å bli en mer 
profesjonell 
beredskapsorganisasjon  

Kompetanseheving hele 
beredskapsorganisasjonen 

Overtrykksvifte (på 4 stasjoner)  
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Scenario for dimensjonerende hendelse: C – Brann i fritidsbebyggelse (sjø og fjell) 

Sted: Hille – øy i sjø Lindesnes kommune, adresse Nakkøya - fritidsbebyggelse langs brygge 

Tid:  Juli, lørdag, kl. 23:00 

Værforhold:  18 °C, opphold, lett bris fra sørvest med vindkast på 7 m/s 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp: Fin og tørr sommer. Brann oppstår i terreng rundt bebyggelse som følge av gnistregn fra bål/bålpanne. Brannen sprer seg raskt i tørr 
vegetasjon og tar tak utvendig i en eldre fritidsbolig langs bryggekanten.  
 
Worst-case: 

• Brann tar tak i bygning, sprer seg til nabobygning og terreng. Potensielt så står 15-20 fritidsboliger i brann i tillegg til skog på sør-vestre halvdel av 
Nakkøya.  

• Mannskapsmangel  

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

20-
25 
min 

Mandal stasjon – 4 på vakt + 12 
på frivakt/deltid. Totalt 8 møter. 
Oppmøte i Sjøbodvik etter 12-13 
min. Oppgitt tid 20-25 min er når 
båt et på brannsted med første 
forsyning og mannskap på 3-4 
personer. 

 Mannskapsbil (kjører til Sjøbodvik) 
Båt NUA (18 fot Polarcirkel) lastes 
med bærbar pumpe og 
slangemateriell 

Røykdykkerkompetanse  

20-
25 
min 

Logistikkbil fra Mandal stasjon til 
Sjøbodvik  

 Logistikkbil røykdykkerutstyr    

30-
35 
min 

Spangereid stasjon, deltid 12 
personer. Fullalarm 6 stk. møter 
– sender 4 i båt 

 Båt IMSA (18 fot Polarcirkel) lastes 
med bærbar pumpe og 
slangemateriell 

Røykdykkerkompetanse  

     Redningsselskap, 
skogbrannhelikopter, 
skjærgårdstjenesten for frakt av 
personell/materiell 

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Hindre spredning til bygg og slokke brann 
B. Egensikkerhet båt  

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 
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Ingen formalisert rutine for å sikre at mannskaper har kompetanse på båt. Utfordrende å få trent på båten fordi man ikke har tid til å øve på den utenfor vakt. 
Er man på vakt kan man ikke sette ut beredskapen ved å være ut i båt. Har en dag i året med båt ute ifm. IUA. Båten skal betjenes fra Mandalsstasjon mtp. 
kompetanse. Utfordrende å innfri mål om å hindre spredning på tett trehusbebyggelse og noe vindforhold. Vil ha behov for skogbrannhelikopter, men kan noe 
tid. Personell og materiell vil ta tid å få frem, mye utstyr å frakte, også når man kommer i land og det kan være et stykke å frakte utstyr. Dette vil forsinke 
prosessen. Forebyggende har informasjonsrunder i tørre perioder og bålbrenning – ta med hendelsen videre i forebyggende.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

Vurdere mulighet for bruk av private 
frivillige i innsats  

Prioritering av innsats for å 
hindre spredning  

Øke kompetanse knyttet til 
utstyrsbehov for innsats – 
pakkeliste  
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Scenario for dimensjonerende hendelse: D – Brann i område med tett trehusbebyggelse 

Sted: Øvrebyen i Mandal, Lindesnes kommune – adresse Skinnermoen 

Tid:  Februar, hverdag, kl. 06:00 

Værforhold:  -3 °C, lett snø, lett bris fra sørvest 5 m/s 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp: Det oppstår brann i bygning grunnet feil med/feil bruk av fyringsanlegg. Beboer blir varslet av røykvarsler i boligen, men klarer ikke å slukke 
brannen. Evakuerer og varsler brannvesenet.  
 
Worst-case: 

• Liten avstand mellom gamle trehus og dårlige/fraværende brannskiller mellom disse. Potensiale for spredning til 20-30 boliger om ikke brannen raskt 
kommer under kontroll.  

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

4-5 
min 

Mandal brannstasjon – vaktlag 4 
personer 

 Mannskapsbil Røykdykkerkompetanse  

10-
12 
min 

Mandal brannstasjon – fullalarm 
frivakt/deltid, 12 personer, 10 
møter 

 Høydemateriell 
Tankbil 10 m³ 
Logistikkbil 
Reserve mannskapsbil 

Røykdykkerkompetanse  

15-
20 
min 

Overordnet vakt     

30-
35 
min 

Stasjon Marnardal, 12 personer, 
fullalarm, 8 møter 

 Mannskapsbil 
Hjulpumpe 

Røykdykkerkompetanse  

50 
min  

Kristiansand brannstasjon kalles 
ut for bistand med 
høydemateriell, 2 personer 
bemanner denne 

 Høydemateriell   

90 
-
120 
min 

Sivilforsvar mobiliseres for 
forsterket vannforsyning 

 Pumpe og slangemateriell for 
forsterket vannforsyning. Telt for 
ILKO/forpleining ved langvarig 
hendelse. 

  

     Sivilforsvar, gravemaskin, 
nabobrannvesen med 
høydemateriell, teknisk vakt 
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Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Livreddende innsats  
B. Sette begrensningslinjer tidlig for å hindre spredning 
C. Egensikkerhet 

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

Har til nå ikke hatt branner hvor det har vært behov for å sette begrensningslinjer. Store krav stilles til overordnet og strategisk ledelse ved en slik type brann. 
Godt rustet når det gjelder tradisjonelle slokkemetoder, bør vurdere muligheten for nye/mer effektive slokkemidler. På sommerstid er det utfordrende med 
mannskaper, kan risikere å ikke få ut stigebil eller tankbil. Må vurderes opp mot det å starte tidlig røykdykking.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

Vaktordning sommertid  Planverk for setting av 
begrensningslinjer, herunder 
øvelser og 
kompetanseheving 

Øving av objektplan for 
Mandal sentrum  

Vurdere CAFS  

 Kapasitetsanalyser 
vannforsyning 
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Scenario for dimensjonerende hendelse: E – Brann i landbruksbygg 

Sted: Farsund, Lista 

Tid:  Februar, 19:00, midt i uka.  

Værforhold:  Vindfullt, opphold 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp: Brann i vifte på loven, spredning til takkonstruksjon, eldre driftsbygning (grunnflate på ca. 400 m2). Storfebesetning på 200 dyr i 2 etasjer. 
Spredningsfare til våningshus og redskapshus.  
 
Worst-case: Ikke klare å få evakuert ut dyrene og spredning til andre bygg på gården.  

• Nærliggende områder i fare: Lista har mye klyngebebyggelse, kan i ytterste konsekvens være spredningsfare til omliggende boliger.  

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

12-
15 
min 

Vanse stasjon deltid 8 personer 
uten vakt. 6-7 møter 

 Dodge 1989 modell brannbil 
Flyplassbrannbil 4 m³ tank 

Røydykkerkompetanse Dersom brannvesenet er avhengige 
av andre ressurser for å håndtere 
hendelsen skrives dette inn her  

25 
min 

Farsund stasjon – 4 stk i 
dreiende vakt, resten på frivakt - 
fullalarm – 12 stk møter 

 Mannskapsbil 
2 x tankbil, 15 m³ og 7 m³ 

Røykdykkerkompetanse  

60 
min 

Høyderedskap vil kjøre med en 
gang fra stasjon Mandal, med 2 
personer. 

 Høyderedskap   

75 
min 

Logistikkbil vil kjøre ut etter at ny 
person er ringt inn på stasjon 
Mandal 

 Logistikkbil   

60  
min 

Overordnet vakt     

40 
min 

Tankbil fra Lyngdal kalles ut 
innledningsvis, ringes inn en 
person, evt. en på vakt rykker ut 
og ny person ringes inn. 

 Tankbil 10 m³   

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Livreddende innsats dyr og mennesker  
B. Begrense spredning  
C. Egensikkerhet mannskaper  

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 
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Dyreredning utfordrende – stor besetning, og lite erfaring med dyr (spesielt på heltidsansatte, mange mannskaper på deltid har dyr).  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

  Øvelser og 
kompetanseheving i 
samarbeid med lokalt 
bondelag for dyreredning 

Løfteseler  
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Scenario for dimensjonerende hendelse: F – Brann i skip 

Sted: Fedafjorden 

Tid:  September, hverdag kl. 11:00 

Værforhold:  12 °C, lett regn, frisk bris fra øst med vindkast på 15 m/s 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp: Melding om brann i skip på vei inn Fedafjorden, posisjon vest av Eidsfjorden. Skipet har destinasjon Eramet. Det er brann i teknisk rom, 
trolig oppstått på grunn av arbeid i området. Uavklart om skipets egen besetning klare å håndtere brannen. Mannskap fra stasjon Åmot møter på kai Eramet. 
Kan ikke gjøre forsøk på innsats før skip er fortøyd til kai. Er avhengig av kjentperson/røykdykker om bord for å gjøre forsøk på slokking av brann. 
 
Worst-case: 

• Skipets besetning klarer ikke å få kontroll på brannen. Denne utvider seg til andre områder på fartøyet. Brannen rammer skipets fremdriftssystemer 
slik at disse settes ut av spill. Skipets besetning må evakueres. Det har ikke lykkes å slippe anker og fartøyet er i drift mot Andabeløy. 

• Sydlige del av Andabeløy er et prioritert miljøområde grunnet identifiserte truede arter.  

• Det lykkes ikke å få slep om bord. Skipet går etter hvert på grunn, det er fremdeles i brann, får slagside og lekker bunkers. 

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

12-
15 
min 

Åmot stasjon 16 personer – UL i 
dreiende vakt eller deltid uten 
vakt - fullalarm – 12 møter. 
 

 Mannskapsbil 
Tankbil 10 m³ 
Redskapsbil 
2 x hjulpumpe 

Røykdykkerkompetanse  

60 
min 

Overordnet vakt     

70 
min 

Logistikkbil med en person 
kjører fra Mandal stasjon 

 Logistikkbil   

60-
90 
min 

    RITS – nærmeste er Rogaland 
brann- og redning. Koordineres via 
HRS. 

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Etablere kontakt med besetning og RITS  
B. Egensikkerhet  
C. Så langt som mulig bistå med livreddende innsats  

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

Svært utfordrende hendelser, lite erfaring og kompetanse. Er avhengig av støtte fra RITS, og kjentmann på båt for å kunne iverksette innsats på skip.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 
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Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

 Fokus på egensikkerhet og 
kommunisere dette til 
mannskaper  

Økt kjennskap til RITS og 
innledende tiltak BvS kan 
iverksette  

Universell overgang materiell BvS til det som brukes 
på skip  
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Scenario for dimensjonerende hendelse: G –Skog-/lyngbrann 

Sted: Vestre Førland, Kvinesdal kommune 

Tid:  April, hverdag kl. 14:00 

Værforhold:  12 °C, sol, lett bris fra sørvest med vindkast på 15 m/s 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp: Grunneier som har mistet kontroll på brenning av kvistbål. Det har tatt fyr i omkringliggende terreng og brannen går mot granholt/skog. 
Brannen går i et kupert terreng med få innsatsveier.  
 
Worst-case: 

• Brannen tar tak i granholt og spres videre nordøstover grunnet vindforhold. Truer spredt bebyggelse (både bolig og fritidsbolig). Sentral innsatsvei 
(Kvinesheiveien Fv 461) blir vanskelig å benytte da det er mye røyk på denne.  

•  Et større område på 10 km² skog/kratt brenner. 15-20 bygninger blir ødelagt av brannen. 

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

20-
25 
min 

Åmot stasjon – UL i dreiende 
vakt ellers deltid uten vakt - 16 
mannskap – fullalarm – 12 stk 
møter 

 Mannskapsbil 
Tankbil 10m³ 
Redskapsbil 
2 x hjulpumper 

Kurs skogbrannledelse   

30-
40 
min 

Lyngdal stasjon – 16 mannskap 
– 8 stk på frivakt ringes ut 

 Tankbil 10 m³   

45 
min 

Overordnet vakt   ELS   

60 
min 

Logistikkbil  Logistikkbil   

90-
120 
min 

Sivilforsvar   Pumper og slangeutlegg   

     Skogbrannhelikopter, kommunal 
kriseberedskap, teknisk vakt 
(forsterket vannforsyning), 
bondelag 

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Slokke brann og hindre spredning til bebyggelse  
B. Egensikkerhet 

GAP-analyse 
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Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

Har mye erfaring med denne hendelser i dette området. Har hatt hendelser over 5-7 dager. God erfaring med sektorering av områder, samarbeid med 
skogbrannhelikopter for de mannskaper som har vært med tidligere. Skogbranncontainer på stasjon i Mandal. Ingen skogbrannreserve, baseres på egne 
mannskaper og samarbeid med andre brannvesen.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

 Strategi for håndtering av 
skogbrann  

Evaluering og oppfølging av 
læringspunkter fra hendelser  

Vurdere dronekapasitet  

 Etablere rask ELS-støtte  Skogbrannkurs  ATV 

 Dialog med Sivilforsvaret om 
forventninger rundt fremtidig 
bistand gitt sikkerhetspolitisk 
situasjon  

 Pumpe- og slangemateriell  
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Scenario for dimensjonerende hendelse: H – Ulykke/eksplosjon farlig stoff  

Sted: Fv. 455, Smiodden – Åseral kommune 

Tid:  Mars, hverdag kl 09:00 

Værforhold:  -13 °C, sol , lett bris fra nordvest 5 m/s 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp: Vogntog med diesel og bensin på vei til Kyrkjebygd sklir av veien i området Smiodden grunnet glatt veibane. Tilhenger velter, blir liggende i 
skråning ned mot Ørevatn. Henger fremdeles fast i bil som står delvis på vei. Det renner væske ut av overløpsrør på tilhenger. 
 
Worst-case: 

• Lastebil klarer ikke å holde imot kraft fra veltet tilhenger i skråning. Lastebil og henger går utfor kanten går gjennom is på Ørevatn. Uklart om sjåfør har 
klart å komme seg ut av bil. 

• Det bli slått hull i deler av tankene idet vogntoget velter utfor skråning. Større mengder diesel og bensin lekker ut under is.  

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

10-
12 
min 

Åseral stasjon – deltid uten vakt 
16 personer – 9 møter 

 Mannskapsbil 
Tankbil 10 m³ 

Røykdykkere 
Overflatereddere 

 

75 
min 

Overordnet vakt    
 

75 
min 

Mandal stasjon – 2 personer 
med akutthenger 

 Pickup og akutthenger IUA  

75 
min 

Dykkere – Arendal og Mandal    Redningsdykkere  

     Kystverket, tungberger, sugebil  

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Livreddende innsats  
B. Ivareta egensikkerhet – både ovenfor farlig stoff og terreng 
C. Begrense forurensning og skade på miljø  

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

Begrenset kompetanse farlig stoff på de som er først på stedet. Har hatt en liknende hendelse, ble håndtert bra, men var veldig mye folk på skadestedet.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  
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 Organisering av skadested  Økt kompetanse farlig gods 
(spesielt med fokus på 
egensikkerhet)  

Sele for sikring  

 Kommunisere fokus på 
egensikkerhet  
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Scenario for dimensjonerende hendelse: I – Alvorlig trafikkulykke med flere skadde/fastklemte  

Sted: Fv. 43, Lyngdal kommune 

Tid:  Oktober, hverdag, kl. 13:00 

Værforhold:  10 °C, sol, lett bris fra nordvest 5 m/s 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp: Buss med 40 skoleelever kjører i autovern på bru. Autovern trenger inn i høyre side av bussen. Bussen blir stående på alle hjul delvis ut av 
kjørebanen. 5 passasjerer blir skadet, hvorav en sitter fastklemt.  
 
Worst-case: 

• Større antall fastklemte/skadede 

• Det bryter ut brann i kjøretøy før fastklemt person er frigjort 

• Bussen velter utfor skråning ved bru, havner i mindre sideelv – ligger krevende til for redningspersonell. Personer om bord i buss kan ikke evakuere 
via dører i bussen.  

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

8-
10 
min 

Lyngdal stasjon – 4 personer i 
dreiende vakt – 12 på frivakt – 
fullalarm – 10-12 møter 

 Mannskapsbil 
Tankbil 10 m³ 

Røykdykkerkompetanse Dersom brannvesenet er avhengige 
av andre ressurser for å håndtere 
hendelsen skrives dette inn her  

25-
30 
min 

Overordnet vakt     

25-
30 
min 

Mandal stasjon – vaktlag (4 
personer) kalles ut 

 Mannskapsbil 
Redningsdykkerbil 

Røykdykkerkompetanse 
Overflateredder/redningsdykker 

 

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Livreddende innsats – rask frigjøring 
B. Ivareta egensikkerhet mannskaper 

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

Har hatt liknende hendelse. Generell kompetanse på tunge kjøretøy og tog er kun standard. Kjøpt inn bajonettsag.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

  Øke kompetanse på redning 
på tyngre kjøretøy  

Undersøke materiell for tungbilbergning.  
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Scenario for dimensjonerende hendelse: J – Redning i terreng 

Sted: Hægebostad – Landdalen/St. Olavs-hogget (Kvitålia) 

Tid:  Mars, helg, kl. 18:00 

Værforhold:  -8 °C, sol, lett bris fra nordvest 5 m/s 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp: Snøras utløst i bratt terreng som følge av snøscooterkjøring. Minst 2 snøscootere m hver sin fører er savnet. En tredje fører har sluppet 
unna ras, men fikk snøscooter over seg og mistanke om brudd i ben. Oppmøtested langs vei ligger 2 minutter fra Eiken brannstasjon, tid til forflytning i terreng 
avhenger av hvor fort privat transport (snøscooter) kan mobiliseres. 
 
Worst-case: 

• 2 personer omkommer 

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

30-
40 
min 

Eiken stasjon – 8 personer deltid 
uten vakt – 6 møter 

 Mannskapsbil   

     Alpin redningsgruppe, Røde kors, 
politi  

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Livreddende innsats  
B. Ivareta egensikkerhet  

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

En hendelse som forventes å komme, men BvS har ingen kompetanse på området per i dag. Vil ikke stille med fagleder skred. Har i Åseral blitt hektet inn i 
skredgruppe. Har noe materiell i Åseral som brannvesenet eier (sender-mottaker). Må øke kompetanse og materiell for å kunne iverksette livreddende innsats 
og ivareta egensikkerhet.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

 Øke kompetanse på 
lederelementet i skred (tar 
lang tid før politi kommer)  

Kompetanse redning skred Materiell for skred på aktuelle stasjoner  

   Fremkomstmiddel (ATV med belter/snøscooter) 
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Scenario for dimensjonerende hendelse: K – Urban redning  

Sted: Lyngdal, Handelsparken - Rom 

Tid:  September 

Værforhold:  10 °C, yr, bris fra vest 7 m/s 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp: Sammenrast bygning. Bygg under oppføring. Montasje av prefabrikkerte betongelementer til et nytt næringsbygg. I forbindelse med kraning 
og montasje brister støttestag og elementer faller over 2 arbeidere. De blir liggende synlig men fastklemt under elementet. 
 
Worst-case: 

• 2 arbeidere omkommer 

• Ras av element påvirker øvrig konstruksjon og redningsmannskap kan ikke gå inn i området før øvrig konstruksjon er sikret. 

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

11-
12 
min 

Lyngdal stasjon – 16 personer – 
vaktlag (4) i dreiende vakt, 
resten på frivakt – 12 møter 

 Mannskapsbil   

25-
30 

Mandal stasjon – kasernert vakt 
4 personer- 

 Mannskapsbil   

25-
30 

Overordnet vakt     

     Mobilkran, gravemaskin,  

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Livreddende innsats 
B. Ivareta egensikkerhet mannskaper  

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

Har noe materiell, er avhengig av entreprenør for håndtering. Ingen tauredningskompetanse. Bruk av tau for egensikkerhet. Trenger ekstern kompetanse for å 
vurdere om det er sikkert for mannskaper å gå inn i området. Ved skred kan NVE brukes, i bygg er det vanskeligere å finne aktuell kompetanse. Blir i første 
fase lagt på UL.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

 Kommunisere egensikkerhet 
i innsats for førsteinnsats UL.  

Kompetanse på urban 
redning – fokus på 
egensikkerhet  

Vurdere materiellbehov urban redning.   
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Scenario for dimensjonerende hendelse: L – Drukningsulykke (redningsdykking)  

Sted: Mandal, Piren 

Tid:  Oktober, torsdag, kl. 22:30 

Værforhold:  4 °C, yr, bris fra øst 7 m/s 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp: Bil har kjørt utfor piren og havnet i elv v/ elvemunning. 3 stykk i bilen.  
Worst-case: 

• Alle omkommer  

• Buss kjører utfor 

• Kan ikke iverksette redningsdykking pga. sykdom og ferieavvikling  

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

4-6 
min 

Mandal stasjon – vaktlag 4 stk  Redningsdykkerbil Redningsdykker 
Overflateredder 

 

12-
15 
min 

Mandal stasjon – mannskap på 
frivakt 

 Mannskapsbil 
Båt NUA (18 fot Polarcirkel) 

Redningsdykker 
Overflateredder 

 

15-
30 
min 

Overordnet vakt     

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Livreddende innsats 
B. Egensikkerhet for mannskaper  
C. Ivareta tjenesten gjennom hele året  

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

I ukedagene baseres vi oss på at dykkerlag dukker opp på fullalarm/dykkeralarm. Det er utfordringer knyttet til at dette er en tilfeldig tjeneste – ikke en fast 
stående beredskap slik BvS er organisert i dag. Strengt regulerte krav ifm. antall dykk mv., og må prioriteres når det gjelder øvelser. Kan bli sendt ca. 1 time ut 
over i distriktet – gratis på akutte oppdrag, men faktureres for søk etter antall omkomne.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

Etablere redningsdykkerberedskap 
(helkasernering) 
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Scenario for dimensjonerende hendelse: M – skred/ras (snø, stein, jord)  

Sted: Marnardal – Brelandsveien v/ Grunnevannet 

Tid:  November, hverdag kl. 14:00 

Værforhold:  10 °C, regn, Lett bris fra øst med vindkast på 11 m/s 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp: Persontog fra GoAhead kjører inn i stein- /jordras. 2 vogner sporer av hvorav en blir liggende på siden. Antatt omfang personer berørt 20-
50 stk. Ukjent skadeomfang mtp. personskader. 
 
Dersom kjøreledning har falt ned må Bane nor komme med jordingspersonell før innsats starter (mobiliseringstid på 60 min + kjøretid).  
 
Worst-case: 

• Stort antall skadde/døde 

• Brann i vognsett som følge av avsporing 

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

20-
22 
min 

Marnardal stasjon, deltid uten 
vakt, 12 personer. 8-9 personer 
møter.  

 Mannskapsbil Røykdykkere  

20-
25 
min 

Finsland stasjon, deltid uten 
vakt.  

 Mannskapsbil  Finsland brannstasjon (KBR) 

 Mandal stasjon, full alarm, holdt 
4 mann igjen og sendt resten; 5-
6 mannskaper  

 Mannskapsbil 
Logistikk 
Unimog 

  

25 
min 

Overordnet vakt     

90-
120 

Sivilforsvar   Terrengkapasitet  Sivilforsvar bistand evakuering og 
ivaretakelse. 

Operative mål (ambisjonsnivå) 

A. Livreddende innsats 
B. Egen sikkerhet – skredavklaring, kjøreledning 
C. Evakuering av togsett 

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

Lite erfaring med tog som har veltet og frigjøring fra togsett, liten kjennskap til tog og dets konstruksjon. Hvor skal en klippe mv.  
Ikke tungt klippeutstyr. Ivaretakelse av egen sikkerhet i forhold til skred. Utfordringer med å få folk bort fra skadested, gjennom skred.  
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Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  

 Lederstøtte med 
kompetanse på skred/ras 

Øke kjennskap og kunnskap 
om tog som går gjennom det 
geografiske området.  

Vurdere behov for materiell ved økt kjennskap til 
risikoen.  

  Øvelser med 
infrastruktureier, togselskap 
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Scenario for dimensjonerende hendelse: N – flom 

Sted: Fire hovedvassdrag i ansvarsområdet med sideelver – flom 

Tid:  November 

Værforhold:  Ekstremnedbør etter en periode med en del nedbør 

Scenariobeskrivelse - hendelsesforløp 

Hendelsesforløp:  

• Flom i vassdrag pga. ekstremnedbør (Kvina og Lygna) 

• Evakuering og redning ifm. flom flere steder i ansvarsområdet.  

• Flere stengte veier og sentrale transportårer  

• Utfordrende å få prioritert hendelser – kommer svært mange henvendelser til 110.  
 
Worst-case: 

• Mange liv i fare  

• Samtidige hendelser  

• Utfall strøm/EKOM 

Ressursbruk for håndtering 

Tid Mannskaper Tid Materiell Kompetanse 
Ressurser utover eget 
brannvesen 

 Samtlige stasjoner gjennom 
situasjonen  

 Pumper  Overflateredning  

Operative mål (ambisjonsnivå) 

- Prioritere kritisk infrastruktur og livreddende innsats 

GAP-analyse 

Vurdering av dagens situasjon for å oppnå definerte mål 

Varslingsplan dambrudd – denne må gjennomgås med aktuelle dameiere og kommuner. BvS har ellers nødvendig materiell og kompetanse for å håndtere 
hendelsen.  

Identifiserte ressursbehov for å nå mål 

Dimensjonering (organisering og 
mannskap) 

Ledelse og strategi Kompetanse og metode Materiell  
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Vedlegg 2 - Overordnet GAP-analyse  

 

Kode Betydning 

 Forskriftskrav ivaretas. Ingen tiltak nødvendig.  

 Forskriftskrav ivaretas delvis, eller det er vurdert behov for ytterligere risiko- og sårbarhetstiltak basert på funn i ROS-analyse og 

beredskapsanalyse.  

 Forskriftskrav ivaretas ikke.  

 

 

Grunnkrav etter brann- og 

redningsvesenforskriften 

 Vurdering  Tiltak 

§ 4  Kommunen skal dokumentere at kravene i 

forskriften § 5 til § 19, § 21 til § 22, § 24 til 

§ 28, og § 32 til § 33 er oppfylt, og hvilke 

andre oppgaver kommunen har lagt til 

brann- og redningsvesenet 

 Ivaretas.   

§ 5 Samarbeid med andre beredskapsaktører 

for best mulig beredskap for innbyggerne.  

 Det foreligger formaliserte avtaler 

med de fleste samvirkeaktørene, men 

det er funnet behov for å etablere 

samarbeid med flere 

beredskapsaktører.  

• Etablere dialog med 

Sivilforsvaret i forhold til hva en 

kan forvente fremover knyttet til 

sikkerhetssituasjonen.  

• Forsøke å få til samarbeid om 

øvelser i tunnel med 

Fylkeskommunen og NyeVeier.  

• Søke samarbeid med BaneNor. 

• Etablere samarbeid med 

helseforetaket (HF) om 

opplæring av stasjoner som har 

ekstra oppgaver knyttet til 

akutte helseoppdrag 

(Kvinesdal).  
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§ 6-

9 

ROS-analyse, beredskapsanalyse og 

forebyggendeanalyse utarbeidet og 

oppdatert.  

   

§ 10 Planverk for håndtering av hendelser  Har planverk for håndtering av 

hendelser, men funn fra ROS-analyse 

og beredskapsanalyse må følges opp.  

Utarbeide nye og revidere foreliggende 

objektplaner.  

 

Følge opp hendelser som er vurdert og 

tiltak som er identifisert i både ROS- og 

beredskapsanalyse. 

§ 11 Ledelse for områdene brannsjef, 

avdelingsleder forebyggende og 

avdelingsleder beredskap. 

 Kravene ivaretas gjennom dagens 

ordning.  

Arbeide videre med økt kvalitet på 01-

vakt og ordning for lederstøtte mv.  

§ 12  Er dekket av overordnet vaktberedskap 

som følger enhetlig ledelsessystem. 

 Kravene ivaretas gjennom dagens 

ordning. 

 

§ 13 Beredskapsstyrken skal samlet sett 

bemannes med minst 16 personer, der 

minst fire er kvalifisert som 

utrykningsledere.  

 Gjennom beredskapsanalysen 

diskuteres det om lokalisering mv. er 

optimalt.  

 

Eiken og Birkeland har 8 mannskaper, 

10 min. objekt på Eiken.  

 

Kvinlog, 8 mannskaper, resten er på 

Åmot stasjon, 10 min. objekt på 

Kvinlog.  

Det gjennomføres egen analyse for 

stasjonsstruktur. 

§ 14  Et vaktlag skal bestå av minst én 

utrykningsleder og tre brannkonstabler. 

Vaktlag skal styrkes ytterligere dersom 

rømningsvei med høyderedskap er 

forutsatt og/eller tankbil skal dekke behov 

for slokkevann.  

 Ingen bygg der brannvesenet er 

sekundær rømningsvei. Ingen 

områder der brannvesenets tankbil 

skal dekke slokkevann.  

 

§ 15  Antall vaktlag i henhold til innbyggere i 

tettsted.  

 Kravene ivaretas gjennom dagens 

ordning. Mandal, Lyngdal og Farsund 

krav om vaktlag i vaktberedskap. 

 

§ 16 Reservestyrke for skogbrann og andre 

hendelser  

 Det er vurdert at BvS med dagens 

organisering har tilstrekkelig 
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mannskaper disponible slik at 

reservestyrker for skogbrann og andre 

hendelser ivaretas av eget mannskap, 

samt samarbeid med 

nabobrannvesen og Sivilforsvar.  

§ 17 Beredskapsstyrken skal være organisert i 

en vaktberedskap ut fra antall innbyggere i 

det største tettstedet i ansvarsområdet. 

 Lyngdal - 4 mannskaper deltid på 

vakt. 

 

Mandal – dagkasernert med 

døgnkasernering i perioder. 

 

Farsund - 4 mannskaper deltid på 

vakt.  

 

Kvinesdal, utrykningsleder i dreiende 

vakt.  

 

§ 18 System for å identifisere situasjoner hvor 

risikoen for branner og andre ulykker er 

vesentlig større enn normalt, og følge opp 

med nødvendig planverk for å sikre god 

håndtering av slike situasjoner. Skal 

innføre høyere beredskap dersom det er 

nødvendig, og sørge for at 

nødmeldesentralen holdes informert. 

 Har ikke etablert et slikt system i dag. Etablere system.  

§ 19 Skal disponere egnet utstyr til å løse de 

oppgavene brannvesenet er dimensjonert 

for.  

 Behov identifisert gjennom 

beredskapsanalysen. 

Iverksette tiltaksplan.  

§ 22 

/ § 

23 

Krav til utrykningstid til spesielle objekter 

og tettsteder.  

 To institusjoner som ikke er dekket 

innenfor 10 min. 

Arbeide mot kommunene for å få 

gjennomført kompenserende tiltak 

(sprinkling). Forholdet vurderes også i 

analyse av stasjonsstruktur.  

§ 25 Kompetanse- og øvelsesplan basert på 

ROS-analysen og beredskapsanalysen.  

 Skal følges opp etter at ROS-analyse 

og beredskapsanalyse er ferdigstilt.  

 

§ 26 System for evaluering og læring etter 

hendelser.  

 Har ikke etablert et slikt system i dag. Etablere system.  
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§ 27 Utalarmering av personell i førsteinnsats 

via Nødnett. Ekstraordinære 

dekningsutfordringer kan utalarmeres via 

andre kommunikasjonsløsninger.  

   

§ 37 Brannkonstabel skal ha gjennomført 

yrkesutdanning i samsvar med kursplan 

innen to år fra tilsetting.  

 Noen mangler.  Følges opp med utdanning iht. krav. 

§ 41 Utrykningsleder skal i tillegg ha 

yrkesutdanning som utrykningsleder.  

 Noen mangler.  Følges opp med utdanning iht. krav. 

§ 42 Leder beredskap skal ha gjennomført kurs i 

overordnet vaktberedskap og 

innsatsledelse, samt ha bachelor eller 

være kvalifisert som utrykningsleder heltid.  

 Ivaretas.  

§ 44 Overordnet vakt skal ha kompetanse 

tilsvarende leder beredskap eller leder 

forebyggende og ha kurs i overordnet 

vaktberedskap.  

 Ivaretas.   

§ 45 Brannsjef skal ha yrkesutdanning i 

forebyggende brannvern, kurs overordnet 

vaktberedskap og enten høyskole eller 

kompetanse som leder av forebyggende 

eller beredskap.  

 Ivaretas.   
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Vedlegg 3 – Oppfølgingsplan for tiltak  

ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 

ansvar 

Frist Status 

Område: Dimensjonering (organisering/ mannskap/ struktur) 

D1 Etablere rammer med tilstrekkelig tid til øvelser (både deltid og heltid)     

D2 Vurdere stasjonsstruktur opp mot rekrutteringsgrunnlag     

D3 Vurdere mulighet for bruk av private frivillige i innsats     

D4 Vaktordning sommertid     

Område: Ledelse og strategi 

L1 Øve strategisk ledelse uten fullskala      

L2 Fokusere på å bli en mer profesjonell beredskapsorganisasjon      

L3 Prioritering av innsats for å hindre spredning      

L4 Planverk for setting av begrensningslinjer, herunder øvelser og kompetanseheving     

L5 Kapasitetsanalyser vannforsyning     

L6 Fokus på egensikkerhet og kommunisere dette til mannskaper     

L7 Strategi for håndtering av skogbrann      

L8 Etablere rask ELS-støtte      

L9 Dialog med Sivilforsvaret om forventninger rundt fremtidig bistand gitt sikkerhetspolitisk 

situasjon  

    

L10 Organisering av skadested ved ulykke med farlig stoff     

L11 Øke kompetanse på lederelementet i skred (tar lang tid før politi kommer)     

L12 Lederstøtte med kompetanse på skred/ras     

Område: Kompetanse og metode 

K1 Objektplan med essensiell informasjon (oppstillingsplasser, innsatsvei, definert 

ressursbehov mv.)  

    

K2 Kompetanseheving hele beredskapsorganisasjonen     

K3 Økt kjennskap til miljøpåvirkning og bruk av slokkemidler     

K4 Øke kompetanse knyttet til utstyrsbehov for innsats – pakkeliste for brann i 

fritidsbebyggelse på øy 

    

K5 Øving av objektplan for Mandal sentrum     

K6 Øvelser og kompetanseheving i samarbeid med lokalt bondelag for dyreredning     

K7 Økt kjennskap til RITS og innledende tiltak BvS kan iverksette     

K8 Evaluering og oppfølging av læringspunkter fra hendelser      

K9 Skogbrannkurs      
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K10 Økt kompetanse farlig gods (spesielt med fokus på egensikkerhet)     

K11 Øke kompetanse på redning på tyngre kjøretøy      

K12 Kompetanse redning skred     

K13 Øke kjennskap og kunnskap om tog som går gjennom det geografiske området.      

K14 Øvelser med infrastruktureier, togselskap     

Område: Materiell 

M1 Vurdere nytt slokkemateriell (skjæreslokkere mv.)      

M2 Vurdere strukturering av materiell på biler (eksempelvis kanon)      

M3 Overtrykksvifte (på 4 stasjoner i dag)     

M4 Vurdere CAFS     

M5 Løfteseler for dyreredning     

M6 Universell overgang materiell BvS til det som brukes på skip     

M7 Vurdere dronekapasitet      

M8 ATV     

M9 Pumpe- og slangemateriell      

M10 Sele for sikring av mannskaper knyttet til arbeid i terreng     

M11 Undersøke materiell for tungbilberging     

M12 Materiell for skred på aktuelle stasjoner      

M13 Fremkomstmiddel (ATV med belter/snøscooter)     

M14 Vurdere behov for materiell ved økt kjennskap til risikoen (skred/ras med tog involvert)     

Overordnet GAP-analyse 

§ 5 

Etablere dialog med Sivilforsvaret i forhold til hva en kan forvente fremover knyttet til 

sikkerhetssituasjonen.  

    

Forsøke å få til samarbeid om øvelser i tunnel med Fylkeskommunen og NyeVeier.  

Søke samarbeid med BaneNor. 

    

Etablere samarbeid med helseforetaket (HF) om opplæring av stasjoner som har ekstra 

oppgaver knyttet til akutte helseoppdrag (Kvinesdal). 

    

§ 10 

Utarbeide nye og revidere foreliggende objektplaner.      

Følge opp hendelser som er vurdert og tiltak som er identifisert i både ROS- og 

beredskapsanalyse. 

    

§ 11 Arbeide videre med økt kvalitet på 01-vakt og ordning for lederstøtte mv.     

§ 18 Etablere system.     

§ 19 Iverksette tiltaksplan     

§ 

22/§23 

Arbeide mot kommunene for å få gjennomført kompenserende tiltak (sprinkling).     
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§ 26 Etablere system.     

§ 37 

og 41 

Følges opp med utdanning iht. krav.     
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Vedlegg 4 – Dokumentasjon av utvelgelse dimensjonerende hendelser 

Uønskede hendelser fra ROS D
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1. Brann i større industribygg (industrivern) Nei Ja Ja Ja Ja 

2. Brann i større industribygg Nei Ja Ja Ja Ja 

3. Brann i kraftanlegg  Nei Nei    

4. Brann i gjenvinnings-/renovasjonsanlegg Ja     

5. Brann i institusjon (DPS, sykehjem) Nei Ja Ja Nei Ja 

6. Brann i barnevernsinstitusjon  Ja     

7. Brann i bolig med risikoutsatte grupper Ja     

8. Brann i fritidsbebyggelse (sjø) Nei Ja Nei Ja Nei 

9. Brann i fritidsbebyggelse (fjell) Nei Ja Nei Ja Nei 

10. Brann i område med tett trehusbebyggelse Nei Ja Ja Ja Ja 

11. Brann i overnattingssted (hotell mv.) Ja     

12. Brann i campingplass/bobilparkering/småbåthavn  Ja     

13. Brann i landbrukseiendom Nei Ja Ja Ja Ja 

14. Brann i skip Nei Ja Ja Ja Ja 
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Uønskede hendelser fra ROS D
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15. Brann i bygg med høy brannbelastning 
Nei Ja Ja 

Ja 

(høyde) 
Ja 

16. Brann i kjøretøy i parkeringsanlegg Ja     

17. Brann i kjøretøy i tunnel Ja     

18. Skog-/lyngbrann Nei Ja Ja Ja Ja 

19. Ulykke med transport av farlig gods på vei/i tunnel Nei Ja Nei Ja Ja 

20. Alvorlig trafikkulykke med flere skadde/fastklemte   Nei Ja Nei Ja Nei 

21. Flyhavari luftfartøy (små-/mikrofly, helikopter, mv.)  Ja     

22. Togavsporing  Nei Nei    

23. Eksplosjon industri (storulykke) Nei Ja Ja Ja Ja 

24. Akutt forurensning  Nei Ja Ja Ja Ja 

25. Alvorlig hendelse under større arrangement (masseskade) Ja     

26. Ulykke snøscooter/ATV (redning i terreng) Nei Ja Nei Ja Nei 

27. Bil i sjø/elv Nei Ja Nei Ja Nei 

28. Ulykke med redningsbehov (arbeidsulykke i høyden, under konstruksjoner, 

bygningskollaps, klatreulykker, mv.) 
Nei Ja Nei Ja Ja 
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Uønskede hendelser fra ROS D
e
k
k

e
s
 a

v
 m

in
im

u
m

s
k

ra
v

 

E
r 

d
e
t 

ri
m

e
li
g

 å
 d

im
e
n

s
jo

n
e
re

 

e
g

n
e
 r

e
s
s
u

rs
e

r 
o

p
p

 m
o

t 

h
e
n

d
e
ls

e
n

?
 

E
r 

h
e
n

d
e
ls

e
n

 s
p

e
s

ie
lt

 

m
a
n

n
s
k
a
p

s
k
re

v
e
n

d
e
?

 

K
re

v
e
r 

h
e
n

d
e
ls

e
n

 s
p

e
s
ie

ll
e
 

m
e
to

d
e
r/

 k
o

m
p

e
ta

n
s
e

/ 

m
a
te

ri
e

ll
?

  

K
re

v
e
r 

h
e
n

d
e
ls

e
n

 o
p

e
ra

ti
v
e
 

b
e
s
lu

tn
in

g
e
r 

d
e

r 
fl

e
re

 h
e
n

s
y
n

 m
å
 

v
e
ie

s
 m

o
t 

h
v
e

ra
n

d
re

?
 

 

29. Drukningsulykke (redningsdykking) Nei Ja Nei Ja Nei 

30. Drukningsulykke (overflateredning)  Ja     

31. Dyreredning Nei Ja Nei Ja Nei 

32. Skred/ras (snø, stein, jord)  Nei Ja Ja Ja Ja 

33. Flom Nei Ja Ja Ja Ja 

34. Dambrudd Nei Ja Ja Ja Ja 

35. Tilsiktede hendelser – PLIVO Ja     

36. Akutte helseoppdrag (hjertestans, selvmordsforsøk, mv.)  Ja     

 

Etter gjennomgang av hendelsene fra ROS-analysen med spørsmålene fra kriteriesett A og B, gjensto det 22 hendelser. Disse ble så 

vurdert for sammenslåing.  
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Uønskede hendelser fra ROS Vurderinger 
 beredskapsanalyse  

1. Brann i større industribygg 

(industrivern) 

Det er likheter mellom 1, 2 og 8. Slås sammen til en hendelse.  

2. Brann i større industribygg x 

3. Brann i institusjon Særegen hendelse. 

4. Brann i fritidsbebyggelse (sjø) 4 og 5 er lik – begge er bygningsbrann hvor det kan være utfordrende tilkomst og lang 

utrykningstid. Sjø anses som dimensjonerende.  

5. Brann i fritidsbebyggelse (fjell) x 

6. Brann i område med tett 

trehusbebyggelse 

Særegen hendelse.  

7. Brann i landbrukseiendom Dyreredning går inn under denne hendelsen.  

8. Brann i bygg med høy 

brannbelastning 

Slås sammen med hendelse nr. 1.  

9. Skog-/lyngbrann Egen hendelse.  

10. Ulykke med transport av farlig gods 

på vei/i tunnel 

10, 12 og 13 er hendelser med farlig stoff/eksplosjon og slås sammen. 

Ulykke/eksplosjon farlig stoff.  

11. Alvorlig trafikkulykke med flere 

skadde/fastklemte  

Egen hendelse.  

12. Eksplosjon industri Slås sammen til Ulykke/eksplosjon farlig stoff. 

13. Akutt forurensning Slås sammen til Ulykke/eksplosjon farlig stoff. 
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14. Ulykke snøscooter/ATV (redning i 

terreng) 

Egen hendelse 

15. Bil i sjø/elv Går inn under drukningsulykke (redningsdykking). 

16. Ulykke med redningsbehov Egen hendelse.  

17. Drukningsulykke (redningsdykking) Egen hendelse.  

18. Dyreredning Går inn i hendelse nr. 7.  

19. Skred/ras (snø, stein, jord) Egen hendelse (med tog). 

20. Flom Ansvar og håndtering lik med dambrudd.  

21. Dambrudd Slås sammen med flom.  

 

 


