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 Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet for å identifisere muligheter for fremtidig stasjonsstruktur for Brannvesenet 

Sør (BvS) sitt ansvarsområde. Alternativene som er identifisert og foreslått er utarbeidet med formål om å gi 

regionen best mulig beredskap for fremtiden. Brann- og redningsvesenet i Norge er i endring. I mange 

kommuner er brann- og redningsvesenet kommunens viktigste beredskapsressurs for en rekke hendelser. 

Brann- og redningsvesen i Norge opplever generelt sett en økning i antall hendelser, samt endring i type 

hendelser de er forventet å håndtere.  

Rapporten inneholder følgende hovedelementer:  

• Redegjørelse av gjeldende lovverk og forskrifter. 

• Oversikt over grunnlagsinformasjon om brannregionen (befolkningstall, tettsteder, objekter med krav 

til utrykningstid mv.). 

• Beskrivelse av dagens organisering, aktivitet og opplevde utfordringer. 

• Gjennomgang av forventet utvikling i brannregionen og forventninger til fremtidens brannvesen. 

Anbefalt fremtidig struktur baserer seg på følgende: 

• Alle tettsteder skal dekkes innen forskriftskrav. 

• Det må iverksettes kompenserende tiltak på objekter med krav til utrykningstid hvor denne ikke 

innfris. Det anses ikke som mulig eller realistisk å opprette stasjoner basert på disse objektene.  

• Utvikle og forsterke stasjoner hvor det eksisterer et rekrutteringsgrunnlag i dag og hvor det er 

forventet utvikling fremover.  

• Beredskap for innbyggerne i ansvarsområdet i henhold til lov- og forskriftskrav. 

Anbefalt fremtidig stasjonsstruktur fremgår av Figur 4-4. Anbefalingen omfatter følgende: 

• Flytting av Mandal stasjon tettere på ny E39 for å forbedre fremkommelighet ved utrykninger (ved 

Imekrysset). Dette fører til en bedre dekning av områdene rundt Mandal.    

• Fjerning av stasjonene Vanse, Birkeland, Konsmo samt depotene Bjelland og Vigmostad.  

Anbefalingen om at reduksjon av antall stasjoner medfører økt beredskap begrunnes i at stasjonene som 

gjenstår er i områder hvor det er et godt rekrutteringsbehov som skal sikre at BvS har kvalifiserte og 

kompetente mannskaper med rask responstid. Stasjonene som er fjernet er stasjoner uten vaktordning. 

Disse stasjonene har svært få utrykninger per år (ca. 30 for stasjoner med deltid uten vakt, og ca. 10-15 på 

depot). Ingen vaktordning medfører videre en usikkerhet hvorvidt tilstrekkelig antall mannskaper møter opp 

og om de har riktig kompetanse (røykdykking, utrykningskjøring, klasse C førerkort mv.). BvS opplever i dag 

utfordringer knyttet til oppmøte og må ofte slå ut flere stasjoner ved hendelser for å sikre at nok mannskaper 

møter. Ved reduksjon av antall stasjoner, må det gjøres nye vurderinger knyttet til antall mannskaper på de 

resterende stasjonene. Det er naturlig å anta at man vil anbefale flere mannskaper per stasjon når antall 

stasjoner blir færre for å sikre tilstrekkelig antall mannskaper totalt sett i BvS.  

Flere av stasjonene som anbefales fjernet har svært lite antall utrykninger. Få utrykninger gjør at 

mannskaper ikke har like god erfaring eller mulighet til å bygge dette, som mannskaper som har hyppigere 

utrykninger. Det har blitt påpekt at brannvesenet i større grad stilles ovenfor komplekse hendelser, også 

utenfor sitt originale fagfelt, noe som stiller høyere krav til erfaring og kompetanse. Reduksjon av antall 

stasjoner vil også sørge for bedre utstyrspark per stasjon, noe som også medfører enklere vedlikehold. 

Antall personer for fremtidig situasjon må gjennomgås detaljert ved endring av stasjonsstruktur.   
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn  

Denne rapporten er utarbeidet for å identifisere muligheter for fremtidig stasjonsstruktur for Brannvesenet 

Sør (BvS) sitt ansvarsområde. Alternativene som er identifisert og foreslått er utarbeidet med formål om å gi 

regionen best mulig beredskap for fremtiden.  

Brann- og redningsvesenet i Norge er i endring. I mange kommuner er brann- og redningsvesenet 

kommunens viktigste beredskapsressurs for en rekke hendelser. Brann- og redningsvesen i Norge opplever 

generelt sett en økning i antall hendelser, samt endring i type hendelser de er forventet å håndtere.  

Som en uavhengig tredjepart, har Norconsult utarbeidet denne rapporten som legger frem ulike alternativer 

for hvordan BvS kan strukturere seg for å bli et fremtidsrettet brann- og redningsvesen.  

Rapporten inneholder følgende hovedelementer:  

• Redegjørelse av gjeldende lovverk og forskrifter. 

• Oversikt over grunnlagsinformasjon om brannregionen (befolkningstall, tettsteder, objekter med krav 

til utrykningstid mv.). 

• Beskrivelse av dagens organisering, aktivitet og opplevde utfordringer. 

• Gjennomgang av forventet utvikling i brannregionen og forventninger til fremtidens brannvesen. 

1.2 Metode for gjennomføring  

En sentral del i gjennomføringen av denne analysen har bestått av innhenting og gjennomgang av relevant 

informasjon om regionen BvS har som ansvarsområde, nåværende utfordringer for BvS, fremtidig forventet 

utvikling i både region og brannvesenets håndteringsevne. Rapporten baserer seg på BvS sin ROS-analyse 

og beredskapsanalyse utarbeidet i forkant av analysen av stasjonsstruktur. Relevant informasjon fra 

analysene er også gjengitt i denne rapporten.  

Det er innhentet informasjon fra ulike kilder for å sikre at informasjon innhentet er pålitelig og troverdig. 

Dokumentinnhentingen og -gjennomgangen har dannet kunnskapsgrunnlaget for videre arbeid med GIS-

analyser og utarbeidelse av alternativene presentert i rapporten. Dokumenter gjennomgått er referert til 

underveis i rapporten hvor de gjengis. Datagrunnlag for GIS-analyse er beskrevet under.  

Basert på dette har Norconsult gjort vurderinger av mulige alternativer for fremtidig organisering og sjekket ut 

hvordan dette slår ut beredskapsmessig gjennom GIS-analyser.  

 Datagrunnlag GIS-analyse 

Geografiske informasjonssystemer (GIS) kan beskrives som IT-baserte systemer for innsamling, 

bearbeiding, analyse og presentasjon av geografiske data. GIS-analysen gir et objektivt grunnlag for 

vurderinger av innsatstider og konsekvenser som lokalisering av nye stasjoner vil medføre. GIS-analysene er 

utarbeidet spesifikt for denne utredningen. 

I GIS-analysen benyttes det datagrunnlaget som er beskrevet i det etterfølgende. I tillegg er det fastsatt 

koordinater for objekter med krav til 10 og 20 minutters utrykningstid, jf. § 22 brann- og 

redningsvesenforskriften, og koordinater for brannstasjoner. Data knyttet til disse er oversendt fra BvS.   
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FKB-Vegnett  

FKB-Vegnett er et produkt som blir tatt ut fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Dette inneholder alle kjørbare 

veier og deres egenskaper. Dataene egner seg til transportplanlegging, elektronisk adressekart, overvåking 

og veivedlikehold. NVDB er en landsdekkende digital veidatabase som inneholder geometrisk senterlinje for 

samtlige kjørbare veier og gangsykkelveier lengre enn 50 meter. Ajourhold og oppdatering av NVDB er delt 

mellom kommunene, Kartverket og Statens vegvesen, avhengig av veikategori (Europa-, riks-, fylkes-, 

kommunale-, private- og skogsbilveier). Datasettet har løpende ajourhold og nøyaktigheten er +/- 2 meter 

(middelfeil). I tillegg til veinettsgeometrien inneholder datasettet også 6 restriksjoner (fartsgrenser, 

bruksklasse, høydebegrensninger, innkjøringsforbud, svingrestriksjoner og veisperringer). 

Eksisterende vegnett er lagt til grunn. Ny E39 Mandal-Lyngdal øst er planlagt og vil redusere reisetid mellom 

Mandal og Lyngdal.1 Det er ikke angitt hvor stor reduksjonen i reisetid mellom Mandal og Lyngdal er 

forventet å bli.  

Tettsteder  

Datasettet Norges tettsteder består av hussamlinger der det er registrert bosatt minst 200 personer, og der 

avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik 

over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, 

idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som 

naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i 

tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen.  

Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing. Antall tettsteder og deres yttergrenser 

vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Tettstedene avgrenses uavhengig 

av de administrative grensene. Tettstedsstatistikken er basert på en rekke kilder.  

De viktigste kildene er Matrikkelen og det Det sentrale folkeregisteret. Statistikk på tettsteder oppdateres 

årlig. Datasett for hver årgang tas vare på slik at man kan følge utvikling over tid. Datasettet eies og 

oppdateres av Statistisk sentralbyrå.2 

1.3 Forutsetninger 

For arbeidet med fremtidig stasjonsstruktur er følgende forutsetninger lagt til grunn:  

• Vurderingen og forslag til fremtidig organisering er utarbeidet av Norconsult som en uavhengig 

tredjepart.  

• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende informasjon og dokumentasjon om brannvesenet, 

kommunene og objekter med krav til utrykningstid.   

• Eksisterende vegnett er lagt til grunn. Ny E39 Mandal-Lyngdal øst er planlagt og vil redusere reisetid 

mellom Mandal og Lyngdal.3 Det er ikke angitt hvor stor reduksjonen i reisetid mellom Mandal og 

Lyngdal er forventet å bli.  

• Det er ikke gjort vurderinger til nøyaktig lokalisering av brannstasjoner (tomtevurderinger).  

• Objekter med krav til utrykningstid er definert av BvS. 

• ROS-analyse, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse er utarbeidet i forkant av, og delvis i 

sammenheng med, analysen av stasjonsstruktur.  

• Vurderingen bygger på den struktur nabobrannvesen med sine stasjoner har pr. februar 2023.  

 
1 E39_ML_Lyngdal_Planbeskrivelse-1.pdf (e39mandal-lyngdal.no) 
2 http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata  
3 E39_ML_Lyngdal_Planbeskrivelse-1.pdf (e39mandal-lyngdal.no) 

https://e39mandal-lyngdal.no/wp-content/uploads/2021/05/E39_ML_Lyngdal_Planbeskrivelse-1.pdf
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata
https://e39mandal-lyngdal.no/wp-content/uploads/2021/05/E39_ML_Lyngdal_Planbeskrivelse-1.pdf
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• Alternativene som foreslås er utarbeidet for å gi regionen en best mulig og fremtidsrettet beredskap 

basert på foreliggende informasjon. 

• Det er ikke gjort vurderinger knyttet til sammenslåing med andre brannvesen.  

1.4 Styrende dokumenter og begreper 

Tabell 1-1 gir en oversikt over styrende dokumenter som er lagt til grunn for utarbeidelsen av denne 

rapporten. For øvrige referansedokumenter og grunnlagsinformasjon, se informasjon i fotnoter underveis i 

rapporten.  

Tabell 1-1 Styrende dokumenter 

Ref. Tittel Dato Utgiver 

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

og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 

eksplosjonsvernloven) med tilhørende veiledninger. 

(https://lovdata.no/lov/2002-06-14-20)  

06.2002 Justis- og 

beredskapsdepartementet  

1.2 Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- 

og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og 

redningsvesenforskriften) med tilhørende veiledning 

(https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755)  

03.2022 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

1.3 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) 

(https://lovdata.no/lov/2010-06-25-45)  

06.2010 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

1.4 Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

(https://lovdata.no/forskrift/2011-08-22-894) 

08.2011 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

1.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse BvS 2022 Brannvesenet Sør / Norconsult 

1.6 Beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse 2023 Brannvesenet Sør / Norconsult 

 

 

 

https://lovdata.no/lov/2002-06-14-20
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755
https://lovdata.no/lov/2010-06-25-45
https://lovdata.no/forskrift/2011-08-22-894
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2 Grunnlag for organisering og dimensjonering 

2.1 Lovverk 

 Brann- og eksplosjonsvernloven 

Brann- og eksplosjonsvernloven gir føringer for etablering og drift av brannvesen i § 9:  

To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 

Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgraver og ledelse helt eller delvis til en 

annen kommune, virksomhet e.l. 

Videre kommer det frem av § 15 at: Kommunene skal samarbeide om lokale eller regionale løsninger av 

forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser.  

Brann- og eksplosjonslovens § 11 redegjør for 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. 

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

gjennomføring av overnevnte oppgaver.  

Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 setter krav om identifisering og registrering av særskilte brannobjekter 

og om at kommunen skal føre tilsyn for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Kategoriseringen av 

objektene i ulike grupper innebærer at det gjøres prioriteringer med hensyn til hvilke objekter det skal føres 

tilsyn med og hvor ofte de skal følges opp. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn deler inn særskilte 

brannobjekter i følgende kategorier:  

a) bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.  

b) bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet 

som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan 

medføre store samfunnsmessige konsekvenser. 

c) viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg. 

 Brann- og redningsvesenforskriften 

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

(brann- og redningsvesenforskriften) trådde i kraft 01.03.2022. Ny forskrift legger et større fokus på analyser 

som vil være førende for organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesenene. Dette gir 

kommunene økt fleksibilitet til å tilpasse beredskapen til risikoen i ansvarsområdet enn de absolutte kravene 
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definert i den tidligere forskriften (dimensjoneringsforskriften). I det følgende redegjøres det for relevante 

forhold knyttet til stasjonsstruktur og organisering av vaktberedskap.  

Det er krav til at brann- og redningsvesenet skal utarbeide en beredskapsanalyse. Lokalisering av 

beredskapsstyrken skal lokaliseres på bakgrunn av beredskapsanalysen. § 9 sier:  

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. 

§ 13 setter krav til at alle tettsteder skal være dekker av hele eller deler beredskapsstyrken. 

Beredskapsstyrken skal som skal minimum være 16 personer (hvor minst 4 skal være kvalifiserte 

utrykningsledere). Beredskapsstyrken kan dekke flere tettsteder.   

Krav til antall vaktlag går frem av § 15 og vaktberedskap går frem av § 17: 

Tabell 2-1 Forskriftskrav 

Antall innbyggere Krav til vaktberedskap (§ 17) Antall vaktlag (§ 15) 

<3.000 Beredskapen skal som et minimum organiseres av 

deltidspersonell uten kontinuerlig vaktberedskap. I 

perioder hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig 

oppmøte ved hendelser skal det opprettes 

kontinuerlig vaktberedskap. 

Ingen krav. 

3.000-8.000  Beredskapen skal som et minimum være organisert i 

vaktlag bestående av deltidspersonell i kontinuerlig 

vaktberedskap. 

Minst ett vaktlag. 

8.000-20.000 Beredskapen skal som et minimum være organisert i 

vaktlag bestående av heltidspersonell med 

kontinuerlig vaktberedskap på brannstasjonen 

innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær 

arbeidstid kan beredskapen organiseres i vaktlag 

bestående av deltidspersonell med kontinuerlig 

vaktberedskap, men hvor utrykningsleder har 

brannvern som hovedyrke. 

Minst ett vaktlag. 

Mer enn 20.000 Beredskapen skal være organisert i vaktlag 

bestående av heltidspersonell med kontinuerlig 

vaktberedskap på brannstasjonen. 

Minst ett vaktlag. 

50.000-100.000 Beredskapen skal være organisert i vaktlag 

bestående av heltidspersonell med kontinuerlig 

vaktberedskap på brannstasjonen. 

Minst to vaktlag. 

>100.000 Beredskapen skal være organisert i vaktlag 

bestående av heltidspersonell med kontinuerlig 

vaktberedskap på brannstasjonen. 

Minst tre vaktlag. Deretter skal 

beredskapen økes med ett 

vaktlag i vaktberedskap for hver 

70 000 innbyggere. Antall 
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Antall innbyggere Krav til vaktberedskap (§ 17) Antall vaktlag (§ 15) 

vaktlag i vaktberedskap etter 

170 000 innbyggere kan 

fravikes med grunnlag i risiko- 

og sårbarhetsanalysen, 

forebyggendeanalysen og 

beredskapsanalysen, jf. 

forskriften § 7, § 8 og § 9. 

 

§ 22 setter krav til utrykningstid til brann: 

Brann- og redningsvesenets utrykningstid skal ikke overstige 10 minutter ved brann i 

a. tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning 

b. sykehus, sykehjem og lignende institusjoner som krever assistert rømning 

c. områder med konsentrert og omfattende næringsdrift eller lignende. 

Utrykningstiden til objekter og områder nevnt i første ledd kan i særskilte tilfeller være lengre dersom 

det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risikoen i tråd med risiko- og 

sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen, jf. forskriften § 7 og § 9, men utrykningstiden skal aldri 

overstige 20 minutter. 

Utrykningstiden skal ikke overstige 20 minutter ved brann i tettsteder. 

Utrykningstiden bør ikke overstige 30 minutter ved brann utenfor tettsteder. 

Ved brann skal minst ett vaktlag være på hendelsesstedet innenfor kravene til utrykningstid i forskriften § 22. 

Ved mindre branner med lav sannsynlighet for spredning, kan likevel første innsatsstyrke være færre 

personer enn i et fulltallig vaktlag. Ved slike hendelser kan brann- og redningsvesenet rykke ut med det 

antallet personer som anses som hensiktsmessig og forsvarlig.   

2.2 Grunnlagsinformasjon ansvarsområdet for Brannvesenet Sør  

 

 Befolkning og tettsteder 

Befolkning per kommune, samt forventet befolkning i 2050 fremgår av Tabell 2-2. Det er i dag nesten 53 000 

innbyggere i ansvarsområdet. SSBs befolkningsframskriving for 2050 viser at det er forventet noe nedgang i 

samlet befolkningstall. SSB forventer noe økning i befolkning i de sentrale områdene, mens mindre sentrale 

områder er forventet å ha en negativ utvikling.   

Tabell 2-2 Befolkning og befolkningsframskriving for 2050 (SSB, 3. kvartal 2022) 

Kommune Befolkning Befolkning 2050 

Farsund 9741 9037 

Lindesnes 23 436 23543 

Hægebostad  1727 1549 

Lyngdal 10 922 10954 

Kvinesdal 5999 5464 

Åseral 904 789 
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Samlet 52 729 51 336 

 

Det er per 2022 16 tettsteder i ansvarsområdet, slik definert av SSB. Disse fremgår av Tabell 2-3 og Figur 

2-1. 

Tabell 2-3 Personer i tettsted i ansvarsområdet (SSB, 3. kvartal 2022) 

Tettsteder i ansvarsområdet 

Lindesnes 

Øyslebø 365 

Krossen 611 

Vigeland 1597 

Høllen 709 

Svennevik  370 

Mandal 11122 

Sånum 631 

Farestad 221 

Lyngdal 

Lyngdal 5271 

Farsund 

Farsund 3422 

Vanse 2016 

Vestbygda 1138 

Kvinesdal 

Feda 414 

Øye 268 

Liknes 2399 

Hægebostad 

Skeie 237 

Ingen tettsteder i Åseral 
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Figur 2-1 Ansvarsområde med tettsteder 
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 Objekter med krav til utrykningstid  

BvS har utarbeidet en oversikt over objekter med krav til utrykningstid og omtrentlig utrykningstid basert på 

dagens stasjonsstruktur. Dette fremgår av Tabell 2-4 og   
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Tabell 2-5. I oversikten er det ikke hensyntatt forspenningstid og at de fleste brannstasjoner har en 

organisering uten vaktordning. Det kommer frem at det er flere områder med tettbebyggelse med særlig fare 

for rask og omfattende brannspredning som ligger utenfor krav til utrykningstid. Det er utført kompenserende 

tiltak på Loshavn, men ikke de øvrige. Av sykehjem/institusjoner, nås ikke Fedaheimen innen krav til 

utrykningstid. Det er heller ikke utført kompenserende tiltak som vil øke kravet til utrykningstid til 20 minutter. 

Holum omsorgssenter er også utenfor krav til utrykningstid.   

 

Tabell 2-4 Utrykningstid til områder med tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning 

Oversikt over områder med tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende 

brannspredning (utrykningstid ved dagens organisering) 

Navn Utrykningstid Nærmeste 

stasjon 

Kommune Kompenserende 

tiltak 

Borhaug < 10 min M7 Farsund Ingen 

Vestersiden < 10 min L7 Farsund Ingen 

Loshavn > 10 min L7 Farsund Tiltak utført 

Korshavn > 10 min L5 Lyngdal Ingen 

Sælør > 10 min L5 / L7 Lyngdal Ingen 

Gahre < 10 min L4 Lindesnes Ingen 

Reme > 10 min L4 Lindesnes Ingen 

Åvik > 10 min L4 Lindesnes Ingen 

Svinør > 10 min L4 Lindesnes Ingen 

Sanden < 10 min L1 Lindesnes Ingen 

Støkkan < 10 min L1 Lindesnes Ingen 

Trangata < 10 min L1 Lindesnes Tiltak utført 

Øvrebyen < 10 min  L1 Lindesnes Tiltak utført 

Feda > 10 min L8 Kvinesdal Ingen 
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Tabell 2-5 Utrykningstid til sykehjem mv. 

 Oversikt over sykehus, sykehjem og liknende med krav om utrykningstid 

(utrykningstid ved dagens organisering) 

Navn Utrykningstid Krav til 

utryknings

tid 

Nærmeste 

stasjon 

Kommune Kompenserende 

tiltak 

Mandal sykehjem  < 10 min 10 min L1 Lindesnes  Ikke nødvendig 

Vigeland omsorgssenter > 10 min 20 min L1 Lindesnes Sprinklet – 

dermed krav om 

20 minutters 

utrykningstid 

Marnardal omsorgssenter < 10 min 10 min L9 Lindesnes Ikke nødvendig 

Holum omsorgssenter > 10 min 10 min L1 Lindesnes Ikke sprinklet på 

loft – tiltak 

nødvendig 

Lyngdal helsehus < 10 min 20 min L5 Lyngdal Oppført iht. TEK 

17 

Farsund omsorgssenter < 10 min 10 min L7 Farsund Ikke nødvendig 

Listaheimen < 10 min 10 min M7 Farsund Ikke nødvendig 

Fedaheimen > 10 min 10 min L8 Kvinesdal Ingen 

Kvinesdal omsorgssenter < 10 min 10 min L8 Kvinesdal Ikke nødvendig 

Fjotlandsheimen < 10 min 10 min M8 Kvinesdal Ikke nødvendig 

Eiken bu- og omsorgssenter < 10 min 10 min M6 Hægebostad Ikke nødvendig 

Sørlandets 

rehabiliteringssenter 

< 10 min 10 min M6 Hægebostad Ikke nødvendig 

Åseralheimen < 10 min 20 min L2 Åseral Oppført iht. TEK 

17 

Byremoheimen < 10 min 10 min M3 Lyngdal Ikke nødvendig 
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3 Dagens organisering og aktivitet i BvS 

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

Lyngdal, Kvinesdal og Åseral som eiere. 

3.1 Stasjonsoversikt  

BvS har 13 brannstasjoner og to depoter. Ressursoversikt følger av Tabell 3-1. 

 

Figur 3-1 Ansvarsområde (DSB) 
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Tabell 3-1 Ressursoversikt 
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Stasjon 

Åmot x x     x x 
 

x  

Åseral x x     x x    

Birkeland x       x    

Bjelland 

(depot) 

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 

(depot) 

x 
   

       

 

3.2 Statistikk over utrykninger  

Antall utrykninger per kommune viser at antall utrykninger har en klar sammenheng med antall innbyggere i 

kommunen. Tabell 3-2 viser antall utrykninger i perioden 2020-2022 samlet sett og snitt per år.  

Tabell 3-2 Antall utrykninger per kommune 

Kommune Antall utrykninger 2020-2022 Snitt per år 

Lindesnes 1289 430 

Lyngdal 558 186 

Farsund 370 123 
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Kvinesdal 304 101 

Hægebostad  84 28 

Åseral 55 18 

 

Statistikk hentet fra BRIS viser at BvS har hatt et snitt på ca. 890 hendelser per år de siste tre årene. Videre 

viser statistikken at BvS har flest utrykninger knyttet til ABA / unødig utrykning (57,5 %). Dette er også tilfellet 

på landsbasis, hvor ABA / unødig utrykning utgjør ca. 57 %. Av reelle oppdrag er det trafikkulykker som 

utgjør den største kategorien med 7,8 %. Videre er «annen brann» oppdragstypen med flest utrykninger. 

Annen brann er en samlekategori som blant annet inkluderer branntilløp utenfor bygg, branntilløp i komfyr, 

brann annet, brann i søppelcontainer mv. Brann i bygning utgjør 4,1 % av oppdragene, og brann i skorstein 

utgjør 2,7 %.  

 

Figur 3-2 Grafisk fremstilling av oppdragsstatistikk 

3.3 Utfordringer med dagens organisering 

 Krav til brannstasjoner når det gjelder HMS 

Arbeidstilsynet stiller strenge krav til arbeidsforhold for brannkonstabler og feiere for å redusere 

sannsynligheten for å utvikle kreftsykdommer og luftveislidelser på grunn av eksponering for giftige og 

kreftfremkallende kjemikalier som finnes i brannrøyk og sot. Tiltak for å forbedre arbeidsforholdene 

inkluderer garderobeløsninger med rene og urene soner, vask av arbeidstøy og -utstyr, ventilasjon og 
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mulighet til dusjing på stasjonene for deltidsmannskap.4 Slike krav fører til et behov for utbedring av 

brannstasjoner slik at ansatte ikke utsettes for helseskadelig eksponering av støv, gass og brannrøyk. 

Deltidsmannskaper som medbringer utstyr og dusjer hjemme utsetter også sine familiemedlemmer for 

helseskadelig kjemikalier.   

Ingen av BVS sine brannstasjoner har i dag tilfredsstillende krav til ren og skitten sone.  

 Deltidsmannskaper 

Dagens organisering er basert på deltidsmannskaper. BvS opplever utfordringer knyttet til rekruttering av 

deltidsmannskap. Årsakene til utfordringen med rekruttering er blant annet knyttet til krav til oppmøtetid som 

gir klare begrensninger for bo- og arbeidssted for aktuelle kandidater. I tillegg ser man en trend hvor 

hovedarbeidsgivere er mindre positive til å gi slipp på sin arbeidskraft da det går utover deres produktivitet.  

Krav til opplæring og vedlikehold av kompetanse for deltidsmannskaper er skjerpet. Dette trekkes frem som 

viktig og positivt, da oppdragene som skal håndteres er komplekse og det forventes at de løses på en 

tilfredsstillende måte. Kravet fører dog til at deltidsmannskap må bruke mer av tiden sin på opplæring og 

vedlikehold av kompetanse.  

 Objekter med krav til utrykningstid 

BvS har et stort ansvarsområde med en god spredning av bebyggelse og befolkning. Objekter med krav til 

utrykningstider, i tillegg til tettsteder, er i stor grad førende for plasseringer av brannstasjoner. Utfordringen 

med det er når man har mange objekter utenfor tettsted og utenfor områder med annen risiko. Det er sjelden 

formålstjenlig eller mulig å opprette stasjoner langt utenfor tettsteder da rekrutteringsgrunnlaget også vil 

være snevert. Det er mulig å iverksette kompenserende tiltak (sprinkling) på objekter med krav til innsatstid 

for å redusere kravene.  

BvS har flere objekter som ligger utenfor krav til utrykningstid i dag. Det gjelder Holum omsorgssenter og 

Fedaheimen av sykehjem/omsorgssenter. Av områder med tettbebyggelse med særlig fare for rask og 

omfattende brannspredning gjelder det Korshavn, Sælør, Reme, Åvik, Svinør og Feda. 

 Plassering av brannstasjon i Mandal  

Dagens brannstasjon i Mandal ligger i Mandal sentrum, i et boligområde. Plasseringen medfører en 

kronglete vei til hovedfartsåren E39. Veiene rundt stasjonen er høyt trafikkerte, og på sommerstid stenges 

noen veier i sentrum som fører til økt trafikk på veiene forbi stasjonen. Dette kan medføre ulempe ved 

utrykning og fare for ulykker. Videre er området rundt brannstasjonen et av de dyrere boligområdene i 

Mandal, noe som kan være utfordrende når det gjelder krav til bosted for mannskaper.  

3.4 Risikobilde og utvikling  

Basert på utviklingen de siste årene, ser det ut som fremtidens brannvesen må forvente å håndtere en rekke 

komplekse hendelser, både innenfor og utenfor sitt fagfelt. Det gjelder hendelser knyttet til helse, politi og en 

forventet økning i komplekse og omfattende klimarelaterte hendelser. Videre går utviklingen i den retningen 

der fokuset på og kravene til kompetanse blir større. Det vises både i økte krav til kompetanse og utdanning 

for deltidsmannskap og opprettelsen av fagskole for brannvesenet. Den nye forskriften vil fører til økt behov 

for kompetanse innen analysearbeid. Dette gjelder generelt for alle brannvesen i Norge.  

 

 
4 Rapport - Tilsyn og veiledning om eksponering for brannrøyk - desember 2018 (arbeidstilsynet.no) 

https://arbeidstilsynet.no/globalassets/om-oss/forskning-og-rapporter/rapporter-fra-tilsynsprosjekter/eksponering-for-brannroyk-januar-2019.pdf
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4 Resultater  

GIS-analysen viser utrykningstid til objekter med krav til utrykningstid jf. § 22 i brann- og 

redningsvesenforskriften. Objekter med krav til 10 minutters utrykningstid er markert med rød nål og objekter 

med krav til 20 minutters utrykningstid er markert med gul nål. Områder med tettbebyggelse og fare for rask 

brannspredning er markert med blå nål. Tettsteder er markert med 

rosa farge i kartet.  

Områdene med grønn vei viser områder som nås innen 10 minutter 

eller mindre. Områder med gul vei viser områder som nås innen 20 

minutter eller mindre. Områder med blå vei viser områder som nås 

innen 30 minutter eller mindre. Områder med rød vei viser områder 

hvor utrykningstid er over 30 minutter.   

Forspenningstid er tiden som legges inn i tillegg til kjøretid for å ta 

høyde for klargjøring av mannskaper og utstyr for utrykning. For 

kasernerte styrker er det normalt å legge til grunn 1,5 minutt. For 

deltidsstyrker som har hjemmevakt er det lagt til 6 minutter. Da legges 

det i tillegg til grunn 1,5 minutt for klargjøring på brannstasjon, 4,5 

minutt for kjøring fra hjemsted til brannstasjon. Krav til bo- og 

arbeidssted for deltidsstyrker er ikke forskriftsfestet, og krav settes av 

det enkelte brannvesenet. De fleste opererer med 4-5 minutters krav 

til bo- og arbeidssted fra brannstasjonen.  

4.1 Dagens stasjonsstruktur 

Dagens stasjonsstruktur fremgår av Figur 4-2 hvor det er lagt til grunn 1,5 min forspenningstid for stasjonen i 

Mandal og 6 minutter for øvrige stasjoner og depoter. Alle tettsteder er dekket iht. krav, mens det er flere 

objekter som ikke er innenfor forskriftskrav når det gjelder utrykningstid.  

Figur 4-1 Tegnforklaring GIS-
analyse 
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Figur 4-2 Dagens stasjonsstruktur med objekter med krav til utrykningstid 
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Figur 4-3 Mandal stasjon med 6 minutters forspenningstid 
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4.2 Anbefalinger for fremtidig stasjonsstruktur  

Anbefalt fremtidig struktur baserer seg på følgende: 

• Alle tettsteder skal dekkes innen forskriftskrav. 

• Det må iverksettes kompenserende tiltak på objekter med krav til utrykningstid hvor denne ikke 

innfris. Det anses ikke som mulig eller realistisk å opprette stasjoner basert på disse objektene.  

• Utvikle og forsterke stasjoner hvor det eksisterer et rekrutteringsgrunnlag i dag og hvor det er 

forventet utvikling fremover. 

• Beredskap for innbyggerne i ansvarsområdet i henhold til lov- og forskriftskrav. 

Anbefalt fremtidig stasjonsstruktur fremgår av Figur 4-4. Anbefalingen omfatter følgende: 

• Flytting av Mandal stasjon tettere på ny E39 for å forbedre fremkommelighet ved utrykninger (ved 

Imekrysset). Dette fører til en bedre dekning av områdene rundt Mandal.    

• Avvikling av stasjonene Vanse, Birkeland, Konsmo samt depotene Bjelland og Vigmostad.  

Anbefalingen om at reduksjon av antall stasjoner medfører økt beredskap begrunnes i at stasjonene som 

gjenstår er i områder hvor det er et godt rekrutteringsbehov som skal sikre at BvS har kvalifiserte og 

kompetente mannskaper med rask responstid. Stasjonene som er foreslått avviklet er stasjoner uten 

vaktordning. Disse stasjonene har svært få utrykninger per år (ca. 30 for stasjoner med deltid uten vakt, og 

ca. 10-15 på depot). Ingen vaktordning medfører videre en usikkerhet hvorvidt tilstrekkelig antall 

mannskaper møter opp og om de har riktig kompetanse (røykdykking, utrykningskjøring, klasse C førerkort 

mv.). BvS opplever i dag utfordringer knyttet til oppmøte og må ofte slå ut flere stasjoner ved hendelser for å 

sikre at nok mannskaper møter. Ved reduksjon av antall stasjoner, må det gjøres nye vurderinger knyttet til 

antall mannskaper på de resterende stasjonene. Det er naturlig å anta at man vil anbefale flere mannskaper 

per stasjon når antall stasjoner blir færre for å sikre tilstrekkelig antall mannskaper totalt sett i BvS. Når det 

gjelder avvikling av stasjon Vanse vil det være under forutsetning av at Listaheimen fullsprinkles. Ellers vil 

det ikke være mulig for BvS å tilfredsstille krav til utrykningstid til dette objektet. Det bemerkes også at 

Mandal sykehjem ligger marginalt utenfor hva ny Mandal stasjon (på foreslått tomt) rekker innen 10 min. 

utenfor tid med dagkasernering (6 min forspenningstid). Det kan være teknikaliteter i GIS-analysen som gjør 

dette evt. vil det være løsbart å marginalt justere plassering av brannstasjon.  

Få utrykninger gjør at mannskaper ikke har like god erfaring eller mulighet til å bygge dette, som 

mannskaper som har hyppigere utrykninger. Det har blitt påpekt at brannvesenet i større grad stilles ovenfor 

komplekse hendelser, også utenfor sitt originale fagfelt, noe som stiller høyere krav til erfaring og 

kompetanse. Reduksjon av antall stasjoner vil også sørge for bedre utstyrspark per stasjon, noe som også 

medfører enklere vedlikehold.  

Antall personer for fremtidig situasjon må gjennomgås detaljert ved endring av stasjonsstruktur.  
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Figur 4-4 Anbefalt fremtidig stasjonsstruktur BvS, dagkasernert styrke med Mandal stasjon.  
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Figur 4-5 - Anbefalt fremtidig stasjonsstruktur BvS, styrke på hjemmevakt (6 min forspenningstid). 

 


