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 Sammendrag 

Det er i perioden august til desember 2022 utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for 

Brannvesenet Sør (BvS). Analysen har blitt utarbeidet med Norconsult som prosessleder i tett samarbeid 

med BvS. Bakgrunnen for utarbeidelse av ROS-analysen for BvS er å etterkomme krav som fremkommer i 

brann- og eksplosjonsvernloven og brann- og redningsvesenforskriften. Formålet med analysen er å gi en 

bred, overordnet og beslutningsrelevant fremstilling av risiko- og sårbarhetsforhold for BvS. Herunder risiko 

for mennesker/dyr (liv og helse), ytre miljø, materielle verdier og brannvesenets håndteringsevne. ROS-

analysen inngår som en del av grunnlaget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak, både i form av 

forebyggende- og beredskapstiltak. 

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.  

Oversikt over utrykningstider til objekter med krav til utrykningstid, jf. § 22 i brann- og 

redningsvesenforskriften, viser at det er to institusjoner (Fedaheimen og Holum omsorgssenter) som ikke 
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nås innen forskriftskrav. Det er ikke iverksatt kompenserende tiltak på disse. Det er også flere områder med 

tett bebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning som ikke nås innen forskriftskrav 

hvor tiltak ikke er iverksatt. Det gjelder Korshavn, Sælør, Reme, Åvik, Svinør og Feda.  

Basert på analysens funn er det formulert risikoreduserende tiltak som må følges opp i det videre arbeidet 

for å ytterligere redusere risiko og sårbarhet. ROS-analysen danner grunnlaget for videre arbeid med 

beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse. Videre skal ROS-analysen fungere som et levende dokument, 

og revideres ved endringer i risikobildet og som minimum hvert fjerde år.  

  



Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Brann- og ulykkesrisiko 
Oppdragsnr.: 52206372   Dokumentnr.: ROS-100   Versjon: J03 

  

2022-12-20  |  Side 5 av 86 

Innhold 

1 Introduksjon 7 

1.1 Bakgrunn og formål 7 

1.2 Forutsetninger 7 

1.3 Styrende dokumenter og begreper 7 

1.4 Arbeidsprosess 10 

2 Krav til organisering og dimensjonering av beredskap 11 

2.1 Krav til brannvesenets beredskap og innsats 11 

2.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 11 

2.3 Forskrift om brannforebygging 12 

 Kartlegging av risikoen for brann 12 

 Planlegging og gjennomføring av det forebyggende arbeidet 12 

 Risikobasert tilsyn 12 

2.4 Brann- og redningsvesenforskriften 12 

2.5 Endringer i krav og forventninger til brannvesenets oppgaver 15 

3 Beskrivelse av Brannvesenet Sør 17 

3.1 Organisering 17 

3.2 Ansvarsområde 18 

 Befolkning, tettsteder og bygg 19 

 Infrastruktur og næring 21 

 Naturfare 22 

3.3 Statistikk 22 

3.4 Objekter med krav til utrykningstid 26 

4 Metode 28 

4.1 Innledning 28 

 Fareidentifikasjon 29 

 Kategorisering av sannsynlighet 29 

 Kategorisering av konsekvens 29 

 Vurdering av risiko 31 

 Sårbarhetsvurdering 31 

 Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 31 

4.2 Usikkerhet 31 

5 Fareidentifikasjon 33 

6 Sårbarhetsvurdering 35 

6.1 Interne sårbarheter 35 

 Tilgang på mannskap – kontinuitetsplanlegging 35 

 Hendelser med eget mannskap på oppdrag 35 



Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Brann- og ulykkesrisiko 
Oppdragsnr.: 52206372   Dokumentnr.: ROS-100   Versjon: J03 

  

2022-12-20  |  Side 6 av 86 

 Materiell 36 

 Rekruttering og ivaretakelse av deltidsmannskaper 36 

 Kompetanse 37 

 Sammenfallende hendelser 37 

6.2 Eksterne sårbarheter 37 

 Fremkommelighet 37 

 Vannforsyning 38 

 Bortfall av EKOM-tjenester 38 

7 Risikobilde og tiltak 39 

7.1 Tolkning av risikobildet 39 

7.2 Risikobildet for konsekvenskategori involverte 39 

7.3 Risikobildet for konsekvenskategori ytre miljø 40 

7.4 Risikobildet for konsekvenskategori materielle verdier 41 

7.5 Risikobildet for konsekvenskategori håndteringsevne 41 

7.6 Usikkerhetsredusering 42 

7.7 Risikoreduserende tiltak 42 

8 Konklusjon 47 

Vedlegg 49 

Vedlegg 1 – Sammenslåing og klassifisering av oppdragstyper 50 

Vedlegg 2 – Risikoanalyse av hendelser 51 

 



Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Brann- og ulykkesrisiko 
Oppdragsnr.: 52206372   Dokumentnr.: ROS-100   Versjon: J03 

  

2022-12-20  |  Side 7 av 86 

1 Introduksjon  

1.1 Bakgrunn og formål 

 

Bakgrunnen for utarbeidelse av denne risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) for Brannvesenet Sør 

(BvS) er å etterkomme krav som fremkommer i brann- og eksplosjonsvernloven og brann- og 

redningsvesenforskriften. Formålet med analysen er å gi en bred, overordnet og beslutningsrelevant 

fremstilling av risiko- og sårbarhetsforhold for BvS. Herunder risiko for mennesker/dyr (liv og helse), ytre 

miljø, materielle verdier og brannvesenets håndteringsevne. ROS-analysen inngår som en del av grunnlaget 

for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak, i form av forebyggende og beredskapstiltak.  

ROS-analysen danner grunnlaget for øvrige analyser og beredskapsdokumentasjon for BvS, slik som 

forebyggende- og beredskapsanalyse.  

1.2 Forutsetninger 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for analysen:  

• Analysen er kvalitativ og gjennomført på et overordnet nivå. 

• Analysen omfatter BvS sitt ansvarsområde med kommunene Farsund, Lindesnes, Hægebostad, 

Lyngdal, Kvinesdal og Åseral slik de fremstår med hensyn på befolkning, næring, infrastruktur, 

institusjoner og industri per medio oktober 2022.  

• BvS sin stasjonsstruktur, kjøretøy, organisering, forebyggende- og beredskapstiltak per medio 

oktober 2022 er lagt til grunn for analysen.  

• Risikoanalysen omfatter ikke vurdering av sammenfallende hendelser (samtidige og uavhengige). 

En rekke kombinasjoner av ulike hendelser kan oppstå, men det er ikke hensiktsmessig å analysere 

alle mulige kombinasjoner. Det er imidlertid vurdert sammenfallende hendelser på et overordnet nivå 

i sårbarhetsvurderingen. 

1.3 Styrende dokumenter og begreper 

Tabell 1-1 Styrende dokumenter og veiledninger 

Ref. nr. Beskrivelse Dato Utgitt av 

1.4.1  Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

1.4.2  Forskrift om organisering, bemanning og utrustning 

av brann- og redningsvesen og 

nødmeldesentralene  

2022  Justis- og 

beredskapsdepartementet  

1.4.3  Veiledning til Forskrift om organisering, bemanning 

og utrustning av brann- og redningsvesen og 

nødmeldesentralene 

2022 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.4.4  Forskrift om brannforebygging 2016 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

1.4.5  Veiledning til forskrift om brannforebygging  2016 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.4.6  NS 5814:2021 Krav til risikovurderinger 2021 Standard Norge 
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Ref. nr. Beskrivelse Dato Utgitt av 

1.4.7  Storulykkeforskriften 2016 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

1.4.8  Forskrift om tekniske krav til byggverk 

(Byggteknisk forskrift – 

TEK 17).  

2017 Kommunal- og 

regionaldepartementet 

1.4.9  Tunnelsikkerhetsforskriften 2017 Samferdselsdepartementet 

1.4.10  Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 2017 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

 

Tabell 1-2 Begrepsbeskrivelser  

Begrep Beskrivelse 

ABA Automatisk brannalarm 

Beredskapsstyrke Det totale antallet personell som inngår i brann- og redningsvesenets 

beredskap.  

Beredskapstiltak 

(konsekvensreduserende 

tiltak) 

Tiltak som reduserer omfanget av en hendelse når den har inntruffet. Dette 

kan være administrative tiltak som beredskapsplanverk, fysiske tiltak (f.eks. 

flomsikring) eller kompetansetiltak (kurs, øvelser). 

Brannsjef Den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet iht. brann- og 

eksplosjonsvernloven. 

EKOM Elektronisk kommunikasjon. Med EKOM menes all form for elektronisk 

kommunikasjon og den infrastrukturen som må være til stede for at 

kapasitetskrevende tjenester skal fungere. 

Fare Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. 

En fare er derfor ikke stedfestet og kan representere en gruppe hendelser 

med likhetstrekk. 

Forebyggende 

tiltak  

Tiltak som reduserer sannsynligheten for at en  

hendelse inntreffer (sannsynlighetsreduserende tiltak). 

Fremskutt enhet Et mindre utrykningskjøretøy som rykker raskt ut til brannstedet med hensikt 

å bryte et branntilløp før overtenning. 

Kasernert vakt Personell i vakt på brannstasjonen. 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord 

eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller 

materielle verdier. 

Overordnet vakt Særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning som har brannsjefens 

myndighet. 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for 

verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de 

uønskede hendelsene. 

Risikoreduserende tiltak Tiltak med sikte på å redusere sannsynlighet for og/eller konsekvens av 

uønskede hendelser. 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Kritisk samfunnsfunksjon  De funksjonene som drifter samfunnet, og som samfunnet er svært avhengig 

av for å fungere. 
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Begrep Beskrivelse 

Samfunnsverdi Materielle og immaterielle verdier som er til nytte for fellesskapet, slik som 

infrastruktur, rekreasjon, sysselsetting, kulturminner, omdømme og 

trygghetsfølelse. 

Sannsynlighet Uttrykkes som hendelsesfrekvens, dvs. hvor ofte (i gjennomsnitt) en 

hendelse vurderes å kunne inntreffe i fremtiden når erfaring og nye trender 

legges til grunn. 

Særskilt brannobjekt Alle typer brannobjekt som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens § 

13 delt inn 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. 

Sårbarhet En virksomhets manglende evne til å motstå virkningen av hendelser, og til å 

gjenopprette normaltilstand etter hendelser. 

Tettsted (SSB) En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 

personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 

meter, men for noen arealkrevende bygningstyper – som boligblokker, 

industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. – kan avstanden 

økes til 200 meter. Tilgrensende bebygde og opparbeidede områder, som 

parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være del av tettstedet. 

Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med 

inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. 

 

Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og 

antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av 

byggeaktivitet og befolkningsutvikling. 

 

Tettstedene avgrenses uavhengig av de administrative grensene. 

 

Personer fordeles etter bostedsstrøk, dvs. om de bor i tettbygd eller 

spredtbygd strøk. Tettbygde strøk er de områdene som omfattes av 

tettsteder, og spredtbygde strøk er alle områder utenfor. 

Usikkerhet Manglende sikker informasjon om sannsynlighet og konsekvens for en gitt 

hendelse. Grad av usikkerhet påvirker risikovurderingen.  

Det vil si at usikkerhet i analysen er knyttet til kunnskapsgrunnlaget. Hvor 

godt egnet er den tilgjengelige kunnskapen til å si noe om fenomener og 

systemer som analyseres? Mangelfull kunnskap skaper usikkerhet og må 

håndteres i beslutningsprosessen.    

Utrykningstid Tiden det tar fra nødmeldesentralen har utalarmert beredskapsstyrken til 

første beredskapsstyrke er på hendelsesstedet.  

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø eller 

materielle verdier. 
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1.4 Arbeidsprosess 

Norconsult har hatt ansvaret for å lede og gjennomføre arbeidet med ROS-analysen, herunder 

sammenstilling av informasjon og vurderinger. Rapporten har gjennomgått faglig kvalitetssikring internt i 

Norconsult. Norconsults oppdragsleder har vært Kevin H. Medby, fag- og kvalitets ansvarlig Marte Elverum 

og kontaktperson i brannvesenet har vært brannsjef Knut Berg Bentsen. 

ROS-analysen har blitt gjennomført i tett samarbeid med brannvesenet gjennom to arbeidsmøter og ett 

oppstartsmøte. I tillegg har brannvesenet gjennomført internt arbeid med risikoanalyse av hendelser 

(vedlegg 1) hvor ansatte fra hele organisasjonen har blitt inkludert.  

Tabell 1-3 Oversikt over arbeidsmøter 

Deltakere Organisasjon / rolle F
a
re

id
e
n

tifik
a
s
jo

n
 

R
is

ik
o

a
n

a
ly

s
e

 

Knut Berg Bentsen Brannsjef X X 

Torbjørn Høyland Leder forebyggende X  

Endre Børufsen Leder beredskap X X 

Vidar Aasen Tillitsvalgt Fagforbundet X X 

Lisa Flage Tillitsvalgt Nito X X 

Egil Olav Knustad Tillitsvalgt Delta X X 

Bjørn Morris Egenes Talsperson deltid X X 

Morten Thomassen Hovedverneombud X X 

Kevin H. Medby Norconsult X X 

Marte Elverum Norconsult X X 
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2 Krav til organisering og dimensjonering av beredskap 

2.1 Krav til brannvesenets beredskap og innsats  

Krav til brannvesenets oppgaver er fastsatt gjennom lov og forskrift. Brann- og eksplosjonsloven, forskrift om 

brannforebygging og forskrift om organisering, bemanning og utrusting av brann- og redningsvesen og 

nødmeldesentralene er førende for brannvesenets oppgaver. Sistnevnte forskrift tredde i kraft 1. mars 2022 

og erstatter forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Det er i tillegg sett til forskriftens 

veiledning.    

2.2 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. 

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

gjennomføring av overnevnte oppgaver.  

Brann- og eksplosjonslovens § 13 legger føringer for det forebyggende arbeidet ved såkalte særskilte 

brannobjekter:  

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, 

virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller 

materielle verdier. 

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at 

disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for 

brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske 

brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig 

redningsinnsats. 



Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Brann- og ulykkesrisiko 
Oppdragsnr.: 52206372   Dokumentnr.: ROS-100   Versjon: J03 

  

2022-12-20  |  Side 12 av 86 

2.3 Forskrift om brannforebygging 

Kommunens plikter når det gjelder forebyggende arbeid er regulert gjennom forskrift om brannforebygging. 

Forskriften stiller bl.a. krav til det forebyggende arbeidet som kommunen skal utføre. Etter den nye 

forebyggendeforskriften har rammene for hvordan man skal drive forebyggende arbeid endret seg. 

Tilsynsvirksomheten skal være risikobasert, og det åpnes for å benytte andre tiltak enn tradisjonelle tilsyn.  

 Kartlegging av risikoen for brann 

Kommunen skal ifølge § 14 kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, 

helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i 

kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann 

kan føre til tap av mange menneskeliv. 

 Planlegging og gjennomføring av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal ifølge § 15 fastsette satsingsområder, planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den 

kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og 

begrunnes. Kommunen skal ifølge § 16 gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende 

arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen 

for brann. 

 Risikobasert tilsyn 

Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av: 

a) risikoen for tap av liv og helse  

b) risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier  

c) risikoen for samfunnsmessige konsekvenser  

d) risikoen for brudd på forebyggende plikter  

e) effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak. 

2.4 Brann- og redningsvesenforskriften  

I henhold til forskriftens § 6 skal kommunen organisere, bemanne og utruste brann- og redningsvesenet på 

bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse: 

§ 6 Grunnlag for organisering, bemanning og utrustning 

Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann- og redningsvesenet på bakgrunn av en 

a. risiko- og sårbarhetsanalyse 

b. forebyggendeanalyse, og 

c. beredskapsanalyse. 

Brann- og redningsvesenet skal sørge for at relevante aktører inviteres med i arbeidet med å utarbeide 

analysene, og sørge for nødvendig forankring av analyseprosessen og resultatene. 

Analysene skal oppdateres ved endringer i risiko og sårbarhet som kan få betydning for organiseringen, 

bemanningen og utrustningen av brann- og redningsvesenet. Analysene skal oppdateres minimum hvert 

fjerde år. 

Analysene etter første ledd utgjør dokumentasjonen av brann- og redningsvesenet, jf. forskriften § 4. 

Dokumentasjonen skal vise hvilke uønskede hendelser brann- og redningsvesenet er organisert, bemannet 
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og utrustet for, og hvilke hendelser de ikke kan håndtere. Dersom slike hendelser planlegges håndtert 

sammen med andre brann- og redningsvesen eller andre samvirkeaktører, skal dette fremgå i 

dokumentasjonen og av avtale. 

§ 12 Ledelse under innsats 

Brann- og redningsvesenet skal ha eller være omfattet av en overordnet vaktberedskap slik at myndigheten 

til lederen av brann- og redningsvesenet ivaretas under innsats. Overordnet vaktberedskap er særskilt 

kvalifisert personell i egen vaktordning, jf. forskriften § 44, som skal kunne lede samtidig innsats på flere 

hendelsessteder. 

Under innsats skal den overordnede ledelsen av brann- og redningsvesenet ivaretas av lederen av brann- 

og redningsvesenet eller noen som inngår i den overordnede vaktberedskapen. Utrykningslederen skal lede 

brann- og redningsvesenet under innsats dersom lederen av brann- og redningsvesenet eller de som inngår 

i overordnet vaktberedskap ikke er tilgjengelige. 

Under innsats skal brann- og redningsvesenet organiseres og ledes etter et nasjonalt enhetlig 

ledelsessystem for brann- og redningsvesenet. 

Brann- og redningsvesenet skal under og etter innsats gi informasjon til nødmeldesentralen slik at enhver 

innsats blir tilfredsstillende dokumentert, jf. forskriften § 31. 

§ 13 Beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenets samlede beredskapsstyrke skal bemannes med minst 16 personer, der minst 

fire skal være kvalifiserte som utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan økes med grunnlag 

i beredskapsanalysen, jf. forskriften § 9. 

Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal lokaliseres med grunnlag i beredskapsanalysen, jf. 

forskriften § 9. Alle tettsteder skal være dekket av hele eller deler av beredskapsstyrken. Beredskapsstyrken 

kan dekke flere tettsteder. 

§ 15 Antall vaktlag 

I tettsteder med 3 000 til 50 000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag. 

I tettsteder med 50 000 til 100 000 innbyggere skal det være minst to vaktlag. 

I tettsteder med over 100 000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag. 

Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag for hver 70 000 innbygger. Antall vaktlag etter 170 

000 innbyggere kan fravikes med grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalysen, forebyggendeanalysen 

og beredskapsanalysen, jf. forskriften §§ 7, 8 og 9. 

§ 17 Vaktberedskap 

Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal være organisert i en vaktberedskap ut fra antall 

innbyggere i det største tettstedet i ansvarsområdet. 

I tettsteder med inntil 3 000 innbyggere skal beredskapen 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. 

I tettsteder med 3 000 til 8 000 innbyggere skal beredskapen som et minimum være organisert i 

vaktlag bestående av deltidspersonell i kontinuerlig vaktberedskap. 
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I tettsteder med 8 000 til 20 000 innbyggere skal beredskapen 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. 

I tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i vaktlag bestående 

av heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap på brannstasjonen. 

Dersom det er krav til ytterligere mannskap etter forskriften § 14, skal personell for høyderedskap og 

tankbil ha samme vaktberedskap som vaktlaget for øvrig. 

Brann- og redningsvesenet skal uavhengig av kravene i andre til femte ledd sikre innsats i hele 

ansvarsområdet, og ha tilstrekkelig beredskap etter risiko- og sårbarhetsanalysen, 

beredskapsanalysen og kravet til utrykningstid. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan etter søknad dispensere fra bestemmelsen når 

særlige grunner foreligger og tilstrekkelig grad av beredskap kan opprettholdes. 

§ 18 stiller krav til midlertidig forhøyet beredskap ved særskilt risiko: 

Brann- og redningsvesenet skal ha 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, jf. forskriften § 10. Brann- og redningsvesenet skal innføre 

høyere beredskap dersom det er nødvendig, og sørge for at nødmeldesentralen holdes informert. 

§ 22 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. 

§ 24.Utalarmering ved tidskritiske hendelser 

Nødmeldesentralen skal ved tidskritiske hendelser med fare for liv, helse, store miljømessige 

konsekvenser eller tap av store materielle verdier, utalarmere egnet ressurs med kortest 

utrykningstid uavhengig av brann- og redningsvesenenes geografiske grenser. 

§ 26.Evaluering og læring etter hendelser 
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Brann- og redningsvesenet skal ha et system for å evaluere hendelser, og å dele og motta evalueringer fra 

andre, i den hensikt å identifisere relevante læringspunkter. Når det er hensiktsmessig skal brann- og 

redningsvesenet og nødmeldesentralen samarbeide om evaluering og læring etter hendelser. 

Brann- og redningsvesenet skal dokumentere hvordan læringspunkter implementeres i brann- og 

redningsvesenet for å sikre at læring skjer i organisasjonen. 

2.5 Endringer i krav og forventninger til brannvesenets oppgaver  

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 

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 

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

https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/brann-og-redning/hvor-langt-gaar-ansvaret-til-brann-og-redningstjenesten/
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/
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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, 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  

 

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

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/#justis
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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3 Beskrivelse av Brannvesenet Sør 

3.1 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 3-1 Organisasjonskart BvS 
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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 
   

       

 

3.2 Ansvarsområde  

BvS sitt ansvarsområde består av kommunene Farsund, Lindesnes, Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal og 

Åseral. Før kommunesammenslåingen i 2020 besto ansvarsområdet av ni kommuner, som i dag er blitt til 

seks. 
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Figur 3-2 Ansvarsområde (DSB) 

 Befolkning, tettsteder og bygg  

Samlet folketall er over 52.000 innbyggere. Innbyggere per kommune fremgår av Tabell 3-2. Den mest 

folkerike kommunen er Lindesnes etterfulgt av Lyngdal og Farsund. SSBs befolkningsframskriving for 2050 
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viser at de fleste kommunene er forventet å ha en moderat nedgang i antall innbyggere, bortsett fra 

Lindesnes og Lyngdal som er forventet å ha en moderat økning mot 2050.  

Tabell 3-2 Befolkning og befolkningsframskriving for 2050 

Kommune Befolkning10 Befolkning 2050 

Farsund 9742 9037 

Lindesnes 23389 23543 

Hægebostad  1717 1549 

Lyngdal 10736 10954 

Kvinesdal 6028 5464 

Åseral 902 789 

 

BvS utgjør i stor grad en blanding av mindre byer og tettsteder, samt spredt bosetning i kommuner uten 

definerte tettsteder. Befolkning i tettsteder fremgår av Tabell 3-3. Det er liten del av urbane områder. 

Størstedelen er generelt landlige områder, med unntak av tettstedene. I flateinnhold er det Kvinesdal og 

Åseral om er størst, disse utgjør nesten halvparten av arealet i BvS. Fra lengst i sør til lengst i nord er det en 

kjøreavstand på ca. 130 km. Fra lengst vest til lengst øst er det en kjøreavstand på ca. 70 km. Tabell 3-4 

angir andelen av innbyggere som bor i tettsted.  

Tabell 3-3 Tettsteder 

Tettsteder i ansvarsområdet 

Lindesnes Stasjon som 

dekker 

tettstedet 

Øyslebø 380 L9 

Krossen 609 L1 

Vigeland 1608 L1 

Høllen 684 L4 

Svennevik  372 L4 

Mandal 11095 L1 

Sånum 598 L1 

Farestad 220 L1 

Lyngdal  

Lyngdal 5212 L5 

Farsund  

Farsund 3404 M7 

Vanse 1995 M7 

Vestbygda 1133 M7 

Kvinesdal  

Feda 392 L8 

Øye 267 L8 

Liknes 2460 L8 

Hægebostad  

Skeie 234 M6 

 
10 Hentet fra SSB.no, 2. kvartal 2022 
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Tabell 3-4 Andel som bor i tettsted 

Kommune Andel som bor i tettsted 

Farsund 68 % 

Lindesnes 68 % 

Hægebostad  14 % 

Lyngdal 56 % 

Kvinesdal 53 % 

Åseral 0 % 

 

Det er flere populære hytteområder i BvS sitt ansvarsområde. I kystkommunene er det en stor andel av 

typiske sommerhytter langs kysten og på øysamfunn. Disse finner vi i Farsund, Lindesnes og Lyngdal. I 

Åseral og Kvinesdal er det typiske vinterhytter. Åseral har langt flere hytter enn eneboliger, og således flere 

fritidsinnbyggere enn faste innbyggere. Begge typer hyttebebyggelse kan ha utfordrende tilkomst for 

brannvesenet. Vinterstid er det store mengder snø i fjellet i Åseral, og fremkomst med tunge kjøretøy for 

brannvesenet kan være utfordrende opp fjellveier. Ved kysten er det flere hytter etablert på øysamfunn og 

brannvesenet har ikke båter som er tilpasset til å frakte større mengder mannskaper og utstyr ut ved 

bygningsbranner.  

Tabell 3-5 Antall hytter 

Kommune Antall hytter 2022 

Farsund 1206 

Lindesnes 3836 

Hægebostad  679 

Lyngdal 2063 

Kvinesdal 1342 

Åseral 2244 

 

Det er per 2022 over 25.000 fyringsanlegg. Det antas at det vil være over 35.000 fyringsanlegg innen 2032. 

Det er 449 særskilte brannobjekter iht. § 13 i brann- og eksplosjonsvernloven BvS sitt ansvarsområde.  

 Infrastruktur og næring 

Fra øst til vest er det E39 som har desidert størst trafikkbelastning. ÅDT varierer alt etter hvor den måles. 

ÅDT like vest for Mandal er 11.500 per 2021. Det er mye gjennomgangstrafikk langs E39 med både 

tungtransport og personbiltrafikk. Spesielt i sommerhalvåret er trafikkbelastningen stor, og ulykker og annen 

utilsiktede stans i trafikken gir lange køer langs vegnettet da det er få omkjøringsmuligheter. Ny E39 er under 

oppføring og det antas at forbedret E39 vil redusere antall trafikkulykker. Videre kan det forventes at ny 

industri etableres langs ny trase. Fra syd til nord er det fem dalfører med hvert sitt veistrekk. Disse er 

Mandalen, Audnedalen, Lyngdalen, Austerdalen og Vesterdalen. Trafikkmessig er det vegen opp Mandalen 

som har størst belastning, denne har årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 2.500. 

Sørlandsbanen er jernbanestrekningen mellom Oslo og Stavanger, hvor deler av denne går gjennom BvS 

sitt ansvarsområde. Det er to lengre jernbanetunneler i ansvarsområdet. Kvinesheitunnelen går mellom 

Snartemo i Hægebostad og Sandvatn i Kvinesdal og er en rettstrekning på over 9 km. Den er Norges 
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lengste rettstrekning på jernbane. Hægebostadtunnelen går mellom Audnedal og Snartemo og er 8,5 km 

som gjør den til Norges sjette lengste jernbanetunnel.  

Farsund lufthavn, Lista ligger i ansvarsområdet. Flyplassen har en rullebanelengde på ca. 3 km. Flyplassen 

er åpen for allmenn bruk og er godkjent for fly med største tillatte startvekt inntil 5,7 tonn og maksimalt 9 

passasjerer samt helikopter. Flyplassen brukes i dag til luft- og motorsportaktiviteter.  

Det er variert næringsvirksomhet i området som dekkes av BvS. Det er sysselsetting knyttet til fiskeri og jord- 

og skogbruk. Kystområdene er populære turistmål sommerstid, og fjellene i Åseral og Kvinesdal er populære 

hytteområder vinterstid. På sommermånedene er det en betydelig økning i folketallet som følger av turisme. 

Det er også flere festivaler som arrangeres gjennom året og som trekker store mengder folk, eksempelvis 

Skalldyrfestivalen, Dyrskue i Lyngdal, Kaperdager i Farsund, American festival i Farsund og Sarons dal-uka i 

Kvinesdal.  

Det meste av større næring er sentrert langs kysten og i nærheten av E39. Det er etablert noen større 

handelssenter, eksempelvis i handelsparken i Lyngdal. Industri er eksempelvis GE Health Care, Alcoa, 

Gassnor, Aludyne, Green Yard, Konsmo fabrikker, Fibo og Umoe Mandal. Det er flere av disse 

virksomhetene som faller under krav om industrivern. Videre er det flere storulykkevirksomheter i 

ansvarsområdet. Det gjelder sprengstofflager, fabrikkvirksomheter og gasslager.  

 Naturfare  

Den store variasjonen i naturen i ansvarsområdet som gjør at hele ansvarsområdet samlet sett er utsatt for 

samtlige naturfarer, som skred (jord, snø, stein), flom, marin leire og stormflo. Data knyttet til naturfare er 

innhentet fra NVEs kartløsning Atlas.11  

Områdene langs kysten er utsatt for stormflo, havnivåstigning og bølgepåvirkning. Ifølge NVE Atlas er det 

flere kartlagte flomsoner i ansvarsområdet. Det gjelder vassdragene Kvafoss Lyngdal, Konsmo, Øyslebø, 

Mandal, Tingvatn, Lynga og Haddelandstjødna. Flomsonekart er faresonekart for flom og viser hvilke 

områder som blir oversvømt i en flomsituasjon og med hvilke gjentakelsesintervall. NVE har valgt ut 

vassdrag med stort skadepotensiale. Det finnes også aktsomhetskart for flom som viser hvilke arealer som 

kan være utsatt for flomfare. Kartet er ikke nøyaktig og gir kun en indikasjon. Samtlige vassdrag, bekker og 

elver er markert med aktsomhet for flom.  

Det er ifølge NVE Atlas ingen kartlagte kvikkleiresoner i ansvarsområdet. Områder langs kysten er under 

marin grense, som betyr at marin leire kan forekomme. Områder i Mandal sentrum og langs mandalsevla 

opp mot Øyslebø, Lyngdal sentrum, områder rundt Snigsfjorden til og opp til Vigeland er områder som er 

markert for mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire.  

Når det gjelder skred, så er det to faresoner for skred i bratt terreng samt en rekke områder markert som 

aktsomhetsområde for skred i bratt terreng. Faresonene er Bergsakerheia-Herdalen i Lyngdal og 

Brendebakke i Lindesnes. Faresonekart består av kartlagte områder hvor reell skredfare er avdekt. Når det 

gjelder aktsomhetskart for skred i bratt terreng, viser disse områder som potensielt er utsatt for skred (jord, 

stein, snø). NVE Atlas viser at det er svært mange aktsomhetsområder for skred i bratt terreng i BvS sitt 

ansvarsområde.  

3.3 Statistikk 

Det er innhentet statistikk fra BRIS for 2019, 2020 og 2021 knyttet til oppdragstyper. Statistikk i BRIS oppgis 

for over 40 oppdragstyper. For å gjøre statistikken mer oversiktlig og brukervennlig er statistikken derfor 

behandlet, og oppdragstypene er slått sammen til samlekategorier. Hvilke oppdragstyper som er 

 
11 NVE Atlas 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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sammenslått, fremgår av Vedlegg 1 – Sammenslåing og klassifisering av oppdragstyper. Videre må det 

poengteres at det kan være feil og mangler i statistikk fra BRIS.    

Statistikk hentet fra BRIS viser at BvS har hatt et snitt på ca. 892 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 %.  

Tabell 3-6 Oppdrag fra BRIS 2019-2021 

Oppdragstype 2019 2020 2021 2019-2021 % 

Andre oppdrag  26 27 20 73 2,7 % 

Annen brann 45 69 57 171 6,4 % 

Bistand politi 6 9 7 22 0,8 % 

Brann i bygning 32 39 39 110 4,1 % 

Brann i skog- eller utmark  20 8 12 40 1,5 % 

Brann i gress- eller innmark 28 11 41 80 3,0 % 

Brann i båt/skip 0 4 2 6 0,2 % 

Brann i kjøretøy 15 23 24 62 2,3 % 

Brann i skorstein 20 16 35 71 2,7 % 

Brannforebyggende oppdrag 2 2 1 5 0,2 % 

Forurensning 21 25 23 69 2,6 % 

Helseoppdrag 45 56 47 148 5,5 % 

Naturhendelser 3 2 3 8 0,3 % 

Ulykke båt eller skip 2 3 2 7 0,3 % 

Redningsoppdrag 25 23 19 67 2,5 % 

Trafikkulykke 70 67 71 208 7,8 % 

ABA / unødig utrykning 524 512 494 1530 57,2 % 

 884 896 897 2677 100,0 % 
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Figur 3-3 Grafisk fremstilling av oppdragsstatistikk 

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

kommunen. Tabell 3-7 viser antall utrykninger i perioden 2019-2021 samlet sett og snitt per år.  

Tabell 3-7 Antall utrykninger 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 

Åseral 64 21 

 

Figur 3-4 viser overordnet oppdragskategori i prosent for hver enkelt kommune. Statistikken er hentet fra 

BRIS og er fra perioden 2016 til desember 2022 for å gi et godt statistisk grunnlag for å kunne se på typiske 

oppdragskategori per kommune. Oversikten viser at det er noen forskjeller mellom kommunene når det 

gjelder oppdragstyper. 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. 
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Figur 3-4 Oppdragskategori per kommune 
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3.4 Objekter med krav til utrykningstid 

I brann- og redningsvesenforskriften § 22 angis det krav til utrykningstid til brann. Utrykningstiden 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. 

 

BvS har utarbeidet en oversikt over objekter med krav til utrykningstid og omtrentlig utrykningstid. Dette 

fremgår av Tabell 3-8 og Tabell 3-9. 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 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.     

 

Tabell 3-8 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 

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 

 

Tabell 3-9 Utrykningstid til sykehjem mv. 

 Oversikt over sykehus, sykehjem og liknende med krav om utrykningstid 

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 
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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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4 Metode 

4.1 Innledning 

ROS-analysen skal danne et grunnlag for brannvesenets målrettede arbeid for å redusere risiko og 

sårbarhet, både i sin egen organisasjon og i samfunnet. ROS-analysen danner grunnlag for videre arbeid 

med forebyggende arbeid og videre styring av brannvesenets beredskap og håndteringsevne. 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 4-1 Risikostyringsprosessen 

ROS-analysen er gjennomført i henhold til hovedprinsippene for risikovurderingsprosessen i NS 5814:2021 

Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.6).  

Begrepet risiko forstås i denne analysen som mulige uønskede hendelser som kan inntreffe og påfølgende 

konsekvenser for en verdi. Det er knyttet usikkerhet til om hvorvidt hendelsen vil inntreffe (sannsynlighet) og 

omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Verdier kan være knyttet til liv, helse 

(mennesker og dyr), ytre miljø, materielle verdier, samfunnsfunksjoner eller omdømme. Verdiene som skal 

beskyttes danner utgangspunktet for konsekvenskategoriseringen.  
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 Fareidentifikasjon 

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. En fare er derfor ikke stedfestet 

og kan representere en felles kilde til en rekke uønskede hendelser med likhetstrekk. Ekstremvær regnes 

som en fare som kan medføre skogbrann (uønsket hendelse). I kapittel 5 er resultatet av 

fareidentifikasjonsprosessen fra arbeidsmøte 1 gjengitt.  

 Kategorisering av sannsynlighet  

Hvor ofte en hendelse forventes å inntreffe, uttrykkes ved sannsynlighetsintervaller. For eksempel vil en 

hendelse med et sannsynlighetsintervall én gang per 100 år, ha en årlig sannsynlighet på 1%.  

Tabell 4-1 Sannsynlighetsintervaller 

 

Sannsynlighetskategorier 

 

 

Beskrivelse 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn én gang hvert 100. år. 

2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig én gang hvert 50. til 100. år. 

3. Sannsynlig Gjennomsnittlig én gang hvert 10.-50. år. 

4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig én gang hvert 1.-10. år. 

5. Svært sannsynlig Oftere enn én gang per år. 

 

 Kategorisering av konsekvens 

Hensikten med å kategorisere konsekvenser er å skille de uønskede hendelsene fra hverandre når det 

kommer til alvorlighetsgrad slik at det danner et grunnlag for videre prioriteringer. Kategorisering av 

konsekvens vurderes ofte med hensyn til liv og helse, ytre miljø og materielle verdier. En slik kategorisering 

av konsekvens sier noe om hvordan en hendelse antas å påvirke disse definerte verdiene. Konsekvens kan 

også være knyttet til verdier som en organisasjons funksjon, samfunnsverdier eller omdømme. 

Konsekvenskategorier deles normalt inn i verdier som skal beskyttes mot negative konsekvenser. 

I analysen er konsekvenskategoriene hensyntatt brannvesenets samfunnsoppdrag og oppgaver i henhold til 

krav i gjeldende lov og forskrift. Konsekvenskategorien «liv og helse» er i denne analysen byttet ut til «antall 

involverte (mennesker/husdyr)» som vurderes til å være en mer egnet konsekvenskategori enn å gjøre 

vurderinger knyttet til personskade eller dødsfall. Med dyr menes her husdyrhold (landbruk/stall), 

eksempelvis kyr, griser og hester. Videre er det gjort tilpasning av kategorien «ytre miljø» slik at den fremstår 

som mer tilpasset kravene som stilles til miljørisikoanalyser jf. forskrift om kommunal beredskap mot akutt 

forurensning.  

Videre i denne ROS-analysen operasjonaliseres konsekvens på en måte som i større grad gir en indikator 

for hvilke konsekvenser hendelsen har for brannvesenets håndtering. Her anses brannvesenets 

håndteringsevne som en samfunnsverdi, og gjenspeiles i konsekvenskategorien «håndteringsevne». Ved å 

bruke denne konsekvenskategorien tydeliggjør man hvilke hendelser som vil kreve håndtering ut over et 

brannvesens normale håndteringsevne. Ved å bruke håndteringsevne som konsekvenskategori tydeliggjøres 

brannvesenets sårbarhet dersom flere hendelser skulle inntreffe i samme tidsperiode. Bistand fra andre 

nærliggende brannvesen regnes som bistand fra nabobrannvesen. Bistand fra brannvesenet utover 

nærmeste brannvesen anses som regional bistand, eksempelvis IUA, USAR-ressurser. Bistand fra nasjonale 

ressurser som f.eks. RITS, Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter regnes som nasjonal bistand.  
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Tabell 4-2 Konsekvenskategorier 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

 

Involverte 
(mennesker/dyr) 

Ytre miljø 

 
Materielle 

verdier 
 

 
Håndteringsevne 

1
. 

S
v

æ
rt

 l
it

e
n

  Ingen mennesker eller 

husdyr involvert.  

Ubetydelig miljøskade - ubetydelig 

påvirkning i umiddelbar nærhet til 

der hendelsen inntreffer. 

Materielle 

skader < 100 

000 kr. 

Håndteres av utkalt vaktlag 

fra brannstasjon. 

2
. 

L
it

e
n

 

1-2 mennesker involvert 

og/eller inntil  

50 husdyr. 

Liten kortvarig miljøskade -  

forurensning av et lite sårbart 

område som raskt kan 

ryddes/saneres i løpet av timer. 

Materielle 

skader 100 000 

- 

1 000 000 kr. 

 

Utkall utvidet alarm eget 

brannvesen. 

3
. 

M
id

d
e

ls
  

3-5 mennesker involvert 

og/eller  

50-100 husdyr. 

Begrenset miljøskade - forurensning 

av et noe sårbart område, det tar 

dager å gjenopprette normaltilstand. 

Materielle 

skader 1 000 

000 -  

10 000 000 kr. 

Behov for bistand fra 

nabobrannvesen. 

4
. 

S
to

r 
 

5-10 mennesker involvert 

og/eller  

100-150 husdyr. 

Betydelig miljøskade - forurensning 

av en sårbar miljøressurs, det tar 

uker å gjenopprette 

normaltilstanden. 

Materielle 

skader 10 000 

000 -  

100 000 000 kr. 

 

Behov for bistand fra 

regionale aktører 

(brannvesen, private og 

offentlige).  

5
. 

M
e

g
e

t 

s
to

r 

Flere enn 10 mennesker 

involvert og/eller flere 

enn 150 husdyr. 

Stor og langvarig miljøskade -                 

forurensning av sårbare 

miljøressurser med betydelig 

utstrekning, langvarig påvirkning. 

Materielle 

skader > 100 

000 000 kr. 

 

Behov for nasjonal bistand. 

 

Det er også analysert hvorvidt de definerte uønskede hendelsene vil påvirke kritiske samfunnsfunksjoner for 

å synliggjøre hvilke hendelser brannvesenet håndterer som kan medføre konsekvenser utover de som blir 

direkte berørt av den uønskede hendelsen. Kritisk samfunnsfunksjon forstås her i tråd med DSBs definisjon: 

«Kritisk infrastruktur er de anlegg og systemer som er nødvendige for å opprettholde eller gjenopprette 

samfunnets kritiske funksjoner. Kritiske samfunnsfunksjoner er de funksjoner som er nødvendige for å dekke 

samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse.» DSB har definert 14 kritiske 

samfunnsfunksjoner, men i denne analysen er det valgt å avgrense kun til de samfunnsfunksjonene som vil 

medføre påkjenninger i dagliglivet, slik definert i DSBs analyse av krisescenarioer 2019.12 

• Evakuering  

• Strømforsyning 

• Forsyning (mat/medisiner) 

• Drikkevannsforsyning 

 
12 metode_og_prosess_ved_utarbeidelsen_av_aks.pdf (dsb.no) 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/metode_og_prosess_ved_utarbeidelsen_av_aks.pdf
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• Elektronisk kommunikasjon 

• Vare-/persontransport 

 Vurdering av risiko 

Basert på fareidentifikasjon, vurderes uønskede hendelser i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og 

konsekvens. Sannsynlighets- og konsekvensvurderingene er foretatt basert på erfaring (statistikk), trender 

(f.eks. klimaendringer), faglig skjønn samt kunnskap om brannvesenet og regionen.  

En ROS-analyse for brannvesenet gjør vurderinger av hendelser i samfunnet der brannvesenet yter en 

innsats for å redusere konsekvenser. Det ligger dermed i analysens natur at det gjøres vurderinger av 

hendelser som potensielt kan ha store konsekvenser for innbyggere, miljøet, materielle verdier eller 

samfunnet. Dermed vurderes en fremstilling i en tradisjonell matrise med fargekoder som indikerer 

akseptabel og uakseptabel risiko å ikke være så godt egnet da det vil gi et noe ubalansert bilde av risiko.  

Det er derfor valgt å fremstille risikobildet for analyseobjektet gjennom et plott der en har konsekvens langs 

y-aksen og sannsynlighet langs x-aksen uten fargekoder som ofte brukes i tradisjonelle matriser. I tillegg er 

usikkerhet i analysen synliggjort i det samme plottet. Selv om risikobildet er fremstilt uten bruk av tradisjonell 

risikomatrise, er det likevel mulig å si noe om hvilke hendelser det bør vurderes å iverksettes tiltak for, og 

prioritering av disse. Dette blir sett i sammenheng med risikoens styrbarhet (eksisterende risikoreduserende 

tiltak og muligheten for å iverksette ytterligere tiltak). Hendelser som havner langt oppe i plottets høyre 

hjørne er vurdert til å ha høy konsekvens og høy sannsynlighet. Tolkningen av risikobildet legger til grunn 

konsekvens- og sannsynlighetsvurderingene samt usikkerheten rundt kunnskapsgrunnlaget til vurderingene.  

 Sårbarhetsvurdering 

Sårbarhet er et aspekt av risiko. Sårbarhet er et uttrykk for «analyseobjektets manglende evne til å motstå 

uønskede hendelser eller varige påkjenninger, samt å opprettholde eller gjenoppta sin funksjon etterpå.»13 

Robusthet er det motsatte av sårbarhet. Dersom et system er robust, er sårbarheten lav. I denne analysen 

vurderes sårbarhet for analyseobjektet som helhet, ikke for hver hendelse som vurderes i risikoanalysen.  

 Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

På bakgrunn av risikovurderingen, blir risikoreduserende tiltak vurdert. Med risikoreduserende tiltak mener vi 

forebyggende (sannsynlighetsreduserende) eller beredskap (konsekvensreduserende tiltak) som bidrar til å 

redusere risiko samlet sett. Sårbarhetsreduserende tiltak vurderes på bakgrunn av sårbarhetsvurderingen. 

Sårbarhetsreduserende tiltak anbefales for å redusere analyseobjektets sårbarhet.   

4.2 Usikkerhet 

Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og kunnskap om analyseobjektet. Dersom 

forutsetningene for analysen endres kan det medføre at de vurderinger som er gjort i ROS-analysen ikke 

lenger er gyldige, og en revisjon av analysen må da vurderes.  

Usikkerhet i analysen omfatter blant annet hvor godt kunnskapsgrunnlaget er for vurderingene som gjøres i 

analysen. Et svakt kunnskapsgrunnlag bidrar til usikkerhet i vurderingene, lav troverdighet og et svakt 

beslutningsgrunnlag. Et sterkt kunnskapsgrunnlag gir mindre usikkerhet, øker analysens troverdighet og gir 

 
13 NS 5814:2022 
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et godt beslutningsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget vurderes i alle trinn av analysen, men vurderes og 

beskrives i tilknytning til presentasjonen av risikoanalysene. 

Mangelfulle historiske data og usikre prognoser, klimaframskrivninger, mv. er eksempler på at det kan være 

usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i denne type kvalitative analyser. Dette tilsier at det ikke er mulig 

å beregne eller vurdere eksakt sannsynlighet for at en hendelse inntreffer, og konsekvensen av den dersom 

den inntreffer.  

Vurderingene er basert på eksisterende kunnskap, erfaring og faglig skjønn, og vil derfor alltid medføre en 

viss grad av usikkerhet. Usikkerhet er i denne analysen kategorisert innenfor tre kategorier; liten, moderat og 

stor. De tre kategoriene kan beskrives på følgende måte:  

Tabell 4-3 Vurdering av usikkerhet 

Kategori Beskrivelse 

Liten usikkerhet Analysens funn og tilrådninger vurderes som robuste og egnet som 

beslutningsunderlag. Ytterligere kunnskapsinnhenting vurderes ikke å være 

nødvendig.  

Moderat usikkerhet Tilsier noe forsiktighet i bruk av analysens funn og tilrådninger. Det kan være 

behov for noe mer kunnskap for å kompensere for usikkerheten.    

Stor usikkerhet Tilsier forsiktighet ved bruk av analysens funn og tilrådninger. Det er behov for 

ytterligere kunnskapsinnhenting for å kompensere for usikkerheten.    
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5 Fareidentifikasjon 

Gjennom fareidentifikasjonsmøte (arbeidsmøte 1) ble det gjennomført en overordnet kartlegging av 

relevante farer i brannvesenets geografiske dekningsområde. Basert på denne fareidentifikasjonen ble det 

utarbeidet en liste over uønskede hendelser som er vurdert som relevante for brannvesenet. De uønskede 

hendelsene identifisert på et overordnet nivå, slik at de fleste hendelsene dekker flere scenario, områder 

eller varianter av den uønskede hendelsen. Hver hendelse er analysert med hensyn til risiko i 

hendelsesskjema, se Vedlegg 2 – Risikoanalyse av hendelser. 

Tabell 5-1 Uønskede hendelser 

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 verneverdig trehusbebyggelse 

11.  Brann i overnattingssted (hotell mv.) 

12.  Brann i campingplass/bobilparkering/småbåthavn  

13.  Brann i landbrukseiendom 

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 
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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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6 Sårbarhetsvurdering 

Sårbarhetsvurderingen tar for seg faktorer som påvirker brannvesenets evne til å utføre det forebyggende 

arbeide og beredskapsarbeid under, og etter at en hendelse har oppstått. Det er flere sårbarheter som kan 

påvirke brannvesenets evne til å yte tjenester i gitte situasjoner. Det kan være hendelser eller andre faktorer 

som faller utenfor brannvesenets ansvarsområde, men allikevel medfører utfordringer for brannvesenets 

daglige virke og innsats ved hendelser. Vurderingen er delt opp i interne sårbarheter hos brannvesenet, og 

eksterne sårbarheter hvor brannvesenet har mindre mulighetsrom for å påvirke, men vil kunne påvirke dets 

evne til å utføre sin samfunnsfunksjon.  

6.1 Interne sårbarheter  

 Tilgang på mannskap – kontinuitetsplanlegging  

Ferieavvikling, fravær og pandemi utfordrer BvS i å utføre sitt samfunnsoppdrag. Det gjelder både tilgang på 

tilstrekkelig mannskap for beredskap og gjennomføring av tilsyn mv. for forebyggende avdeling. Under covid-

19 ble det kun gjennomført utvendig feiing og det meste av tilsynsaktivitet ble satt på vent under de 

strengeste tiltakene. Covid-19 førte også til at beredskap fikk gjennomført færre øvelser og andre 

kompetansehevende tiltak. I likhet med mange andre virksomheter, var det effekten av strenge tiltak som var 

mest utfordrende for brannvesenet og ikke nødvendigvis faktisk sykdom.  

På sommertid er bemanningssituasjonen sårbar. Man har økt aktivitet i området (fritidsinnbyggere/ turister, 

festivaler), samtidig som mange av mannskapene er på ferie. Dette gjelder også vinterstid i Åseral i 

forbindelse med påske og vinterferie. Det iverksettes tiltak (vaktordning) for å sikre at mannskaper møter, 

men det oppleves likevel som sårbart når det gjelder å ha tilstrekkelig antall mannskaper for større hendelser 

eller sammenfallende hendelser.  

 Hendelser med eget mannskap på oppdrag 

Brannvesenet håndterer en rekke ulike hendelser og kan oppleve, av ulike årsaker, å bli satt ut av stand til å 

håndtere hendelsen som planlagt. Det kan være trusselsituasjoner eller ulykker som involverer eget 

mannskap. 

Det har vært flere hendelser de seneste årene hvor nødetater i utrykning har hatt ulykker på vei til 

skadested. Antall ulykker med utrykningskjøretøy under utrykning i Norge i perioden 2005-2017 viser et 

gjennomsnitt på 13,1 ulykker per år, hvor 22,8 personer har blitt skadd eller drept per år.14 BvS opplevde en 

slik hendelse i 2019 i Kvinesdal hvor utrykningsleder omkom. Kjøring med utrykningskjøretøy bør ha høyt 

fokus i brannvesenets HMS-arbeid. Herunder bør det også diskuteres hvordan, og med hvilket mannskap og 

materiell en rykker ut med til ulike hendelser, spesielt knyttet til ABA. 

Brannvesenet er en viktig ressurs ved hendelser som inntreffer i kommunene, også i trusselsituasjoner hvor 

brannvesenet forventes å kunne gjøre en innsats før politiets ankomst. I henhold til instruks for nødetatene 

ved pågående livstruende vold (PLIVO) skal brannvesenet selv vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes mot 

gjerningspersonen(e) før politiet ankommer. 

Trusselsituasjoner kan også oppstå i forbindelse med håndteringen av en hendelse eller i forbindelse med 

gjennomføring av tilsyn. Forebyggende avdeling gjennomfører en rekke tilsyn, blant annet i boliger med ulike 

utsatte grupper, som kan komme opp i ubehagelige situasjoner eller oppleve trusler. Dette gjelder særskilt i 

enkelte miljø innenfor risikoutsatte grupper. Faren gjelder både brannforebyggere og ressurser som er på 

hjemmebesøk, eksempelvis i forbindelse med arbeid opp mot risikoutsatte grupper. En vet ikke alltid hva en 

 
14 6.11 Sikkerhetskrav til utrykningskjøring - Trafikksikkerhetshåndboken (tshandbok.no) 

https://www.tshandbok.no/del-2/6-krav-til-foerere-foereropplaering-og-yrkeskjoering/doc720/?highlight=utrykning
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møter og situasjonen kan skifte raskt. Derfor må det også være et fokus på disse forholdene i 

kompetanseutviklingen hos eget personell.  

Videre finnes det eksempler fra våre naboland at det også er fremsatt trusler mot mannskaper og 

brannstasjoner utenom hendelser. I Norge er det i hovedsak politiet som har opplevd trusselsituasjoner mot 

sine lokaliteter, likevel kan det ikke utelukkes at også brannvesen kan oppleve slike situasjoner. 

Ifølge rapport fra DSB er det ingen myndighet eller offentlig etat som har større tillit i befolkningen enn brann- 

og redningsvesenet.15 Tillit gjør at brannvesenet blir møtt av publikum med respekt og samarbeidsvillighet. 

Det kan imidlertid oppstå situasjoner som påvirker publikums tillit til brannvesenet. Det kan være hendelser 

hvor brannvesenet håndterer en situasjon utilfredsstillende hvor brannvesenet blir fremstilt i negativt lys på 

sosiale medier i etterkant. Generell uro i samfunnet kan også påvirke publikums tillit til brannvesenet. 

Brannvesenet kan også bli brukt av politiet hvor de har behov for støtte, blant annet i demonstrasjoner eller 

andre situasjoner. Dette er forhold som gjør at tilliten i samfunnet kan gå ned.  

Tillitten er sårbar og kan lett påvirkes av slike hendelser. Tap av tillit vil på så måte bli en sårbarhet for 

brannvesenet som kan påvirke deres håndteringsevne ute på oppdrag, det kan også medføre at 

mannskapene opplever et økt konflikt- og trusselnivå, gjeldende både for forebyggende- og 

beredskapspersonell. Tap av tillit vil kunne gjøre det vanskeligere å utføre samfunnsoppdraget som 

brannvesenet er satt til å utføre.  

 Materiell 

Det er stor variasjon i BvS sitt materiell når det gjelder alder og kvalitet. Det er etterslep på materiell og det 

arbeides med en utskiftningsplan. En del av materiellet er av eldre art. BvS har svært god 

reparasjonskompetanse hos mannskaper som gjør at utstyr blir godt vedlikeholdt. BvS sitt mannskap 

gjennomfører service på alle biler selv på stasjonene Mandal og Farsund. Dette medfører at brannvesenet 

sparer store summer i verkstedregninger. Ettersom det ikke er et definert krav å ha kompetanse som 

mekaniker, og sett i lys av nytt utdanningsløp for brannkonstabler, er dette en kompetanse som er avhengig 

av enkeltindivider. Det gjør at kompetansen kan forsvinne på sikt. Dette vil trolig medføre økte kostnader for 

brannvesenet knyttet til vedlikehold, reparasjon og service på materiell.   

 Rekruttering og ivaretakelse av deltidsmannskaper  

BvS sin hovedstasjon i Mandal er dagkasernert. Resten av styrken består av deltidsmannskaper. Utfordringer 

knyttet til rekruttering skyldes blant annet krav til utrykningstid som gir klare begrensninger for bo- og 

arbeidssted for aktuelle kandidater. Flere av BvS sine brannstasjoner er lokalisert steder med lavt 

befolkningsgrunnlag, noe som gjør at det er svært få eller ingen aktuelle kandidater. Flere av brannstasjonene 

er utenfor definerte tettsteder. I tillegg arbeider mange utenfor bygda der de bor. Dette gjør det enkelte steder 

vanskelig å rekruttere personell som både bor og arbeider i nærheten av brannstasjon.  

I tillegg ser man en trend hvor hovedarbeidsgivere er mindre positive til å gi slipp på sin arbeidskraft da det 

går utover deres produktivitet. Videre er 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. Dette medfører også utfordringer for 

deltidsmannskaper.  

 
15 PowerPoint Presentation (dsb.no) 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/nyheter/rapport_bu_2016.pdf
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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.16 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.  

 Kompetanse 

BvS opplever i dag et etterslep på grunnkurs, dette skyldes blant annet restriksjoner som har vært pga. 

covid-19. BvS er i rute med å bygge opp en forsvarlig grunnkompetanse hos alle mannskaper. Grunnet 

sterkt fokus på å få lukket etterslep på grunnkurs for brannkonstabler, er det lite ressurser tilgjengelig til 

fokus på spesialkompetanse, utover årlig kompetanseplan. BvS har mannskaper med 

redningsdykkerkompetanse i Mandal. Det gjennomføres øvelser med røde kors, DSB, Sivilforsvaret og 

PLIOV-øvelser, men det er lite kompetanseheving utover dette.  

Det er en tydelig sentralisering av kompetanse og materiell på stasjonen i Mandal, og til dels i Farsund. Noe 

som er å forvente, gitt at disse stasjonen har mannskaper på heltid. Samtidig kan det medføre en sårbarhet 

ute i distriktet.  

Det er også identifisert behov for økt kompetanse på ledelse og stabsarbeid. BvS har allerede høsten 2022 

gjennomført ELS-kurs for en rekke sentrale ledere i BvS.  

 Sammenfallende hendelser 

Risikoanalysen tar for seg enkelthendelser og ikke flere sammenfallende hendelser. Det er imidlertid viktig å 

reflektere rundt BvS sin sårbarhet dersom flere, store hendelser oppstår på samme tid. BvS sitt 

ansvarsområde er stort og det vil ta lang tid å hente inn mannskaper, avhengig av hvor en hendelse oppstår. 

Dersom man får flere hendelser samtidig, vil det raskt bli utfordrende å få tak i nok mannskaper til å håndtere 

hendelsene. Denne sårbarheten forsterkes ved at det er et stort geografisk område og at de fleste 

mannskaper er deltidsmannskaper.  

6.2 Eksterne sårbarheter 

 Fremkommelighet 

BvS sitt ansvarsområde er stort, og det medfører ofte lang utrykningskjøring på varierende vegnett. På 

vinterstid kan det være svært utfordrende å ta seg frem med mannskapsbil og tankbil til hytteområder. Det er 

videre en rekke øyer, hvor BvS har begrenset mulighet til å ta seg ut med mannskap og slokkeutstyr ved en 

hendelse.  

Det er mye fritidsaktivitet i naturen og BvS blir til stadighet kalt ut på oppdrag med redning/henting av 

forulykkede i naturen. Ofte er det utfordrende fremkommelighet på slike hendelser, og man er avhengig av 

ATV/snøscooter. 

Brudd i viktige veiforbindelser vil påvirke brannvesenets utrykningstid og kan medføre at hendelser som 

oppstår eskalerer.  

 
16 Derfor trenger brann og redning en ny samfunnssikkerhetsmeldingen - Samfunnsbedriftene 

https://www.samfunnsbedriftene.no/bransjer/brann-og-redning/beredskap/brann-og-redning-i-endring/derfor-trenger-brann-og-redning-en-ny-samfunnssikkerhetsmeldingen/


Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Brann- og ulykkesrisiko 
Oppdragsnr.: 52206372   Dokumentnr.: ROS-100   Versjon: J03 

  

2022-12-20  |  Side 38 av 86 

Fremkommelighet er også utfordrende for forebyggende avdeling som skal ute på tilsyn i fritidsbebyggelse 

hvor det er etablert egne bommer.  

 Vannforsyning 

TEK 17 11-17 setter krav til tilstrekkelig slokkevann for brannvesenet ved oppføring av nye byggverk. Plan- 

og bygningsloven § 27-1 krever at byggverk ikke må oppføres eller tas i bruk til opphold for mennesker eller 

dyr, med mindre det er forsvarlig adgang til slokkevann. Forebyggendeforskriften § 21 krever at kommunen 

skal sørge for den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig for å 

dekke brannvesenets behov for slokkevann. Det er hyttefelt uten tilstrekkelig vannforsyning i 

ansvarsområdet. Det er også avdekket mangler vedrørende kapasitet i områder med kommunal 

trykkvannsforsyning. Oversikten er ikke komplett, og det bør kartlegges status i de enkelte kommuner.   

 Bortfall av EKOM-tjenester 

Bortfall av tjenester for elektronisk kommunikasjon (EKOM) kan gi meget store konsekvenser for liv og helse 

dersom det samtidig er behov for livreddende hjelp på grunn av ulykke, sykdom e.l. Publikum vil ha store 

utfordringer med å oppnå kontakt med nødetatene. De aller fleste innbyggere benytter kun mobiltelefoni og 

har ingen andre kommunikasjonsmidler. Brannvesenet kan også ha behov for å benytte mobiltelefoni som 

reservevarsling av mannskaper. 

Slik nødnett er bygd opp, vil 85 % av nødnetts basestasjoner fungere i 8 timer mens resterende vil ha 

reservestrøm for 48 timer (prioriterte basestasjoner). Reservestrøm til 48 timers-basestasjonene blir levert 

fra batteri eller dieselaggregat. Basestasjoner som mister forbindelsen med nettverket, vil kunne gi dekning 

til radioterminaler som ligger innenfor dekningsområdet. Brukere av nødnett-radioterminaler som befinner 

seg innenfor dekningsområdet vil ha fungerende samband seg imellom, men det vil ikke være samband med 

brukere som er dekket av andre basestasjoner, eller med operasjonssentralene. 

I Telenors nett vil det for fasttelefoni (PSTN/ISDN) være driftstid etter strømbrudd i om lag 8 timer, med 

unntak for anlegg med stasjonære aggregatinstallasjoner. En del basestasjoner for mobiltelefoni kan være 

uten batteri-backup, men de fleste vil ha mellom 2 og 4 timer driftstid (forutsatt normal bruk). Noen er utrustet 

med stasjonære aggregater i kombinasjon med batterier for å sikre uavbrutt krafttilgang. For 

internett/bredbånd sier Telenors policy 8 timer, men for disse tjenestene vil det også avhenge av om 

brukerne kan opprettholde 230V til sitt terminalutstyr. 

BvS har områder i sitt ansvarsområde som i dag er uten nødnettdekning. Dette utgjør en sårbarhet som vil 

kunne påvirke BvS sin evne til å håndtere hendelser som oppstår i disse områdene.  

BvS har tilgang på to satellittelefoner.  
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7 Risikobilde og tiltak  

7.1 Tolkning av risikobildet  

De uønskede hendelsene vurdert som aktuelle for brannvesenet (ref. resultater fra fareidentifikasjon i kapittel 

5) er vurdert med hensyn på risiko, jf. Vedlegg 2 – Risikoanalyse av hendelser. På bakgrunn av 

arbeidsgruppens vurderinger er det etablert risikobilder for de fire konsekvenskategoriene involverte, ytre 

miljø, materielle verdier og håndteringsevne. Hva som ligger til grunn for vurdering og tolkning av 

risikobildene er beskrevet i kapittel 4.1.4 og begrunnes for hver hendelse i risikoanalysene. Det fremstilles et 

risikobilde for hver konsekvenskategori. 

Risikobildet er etablert ved et risikoplott og ikke en tradisjonell matrise med fargekoder (jf. kap. 4.1.4). 

Fremstillingen gir et godt grunnlag for vurdering av risikobildet og angir risiko og usikkerhet for hver av de 

uønskede hendelsene. Tallene i risikoplottet henviser til hendelsesnummer i Tabell 5-1 Uønskede hendelser. 

7.2 Risikobildet for konsekvenskategori involverte 

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.  

 

Figur 7-1 Risikobilde for konsekvenskategori involverte 
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7.3 Risikobildet for konsekvenskategori ytre miljø 

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.  

Eksempler på hendelser med akutt utslipp brannvesen selv må håndtere er: 

• mindre hendelser på bensinstasjoner  

• mindre hendelser på veg med utslipp av drivstoff 

• mindre hendelser under bunkring av fritidsbåter 

• mindre hendelser med lagertanker i landbruket  

• mindre hendelser på bygg- og anleggsplasser  

• mindre hendelser knyttet til vann- og avløp  

• mindre hendelser knyttet til forurensning nær vannkilder  

• lokale skadebegrensende tiltak ved uvær og flom innen kommunen  

• sekundærforurensning fra branner (slokkevann) 

  

 

Figur 7-2 Risikobilde for konsekvenskategori ytre miljø 
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7.4 Risikobildet for konsekvenskategori materielle verdier 

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.  

 

Figur 7-3 Risikobilde for konsekvenskategori materielle verdier 

7.5 Risikobildet for konsekvenskategori håndteringsevne 

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.  
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Figur 7-4 Risikobilde for konsekvenskategori håndteringsevne 

7.6 Usikkerhetsredusering 

Det er foretatt en usikkerhetsvurdering av samtlige analyserte hendelser. Formålet med 

usikkerhetsvurderingen er å synliggjøre hvor solid eller manglende kunnskapsgrunnlag vurderingene er 

foretatt på bakgrunn av. Hendelser som er vurdert til liten usikkerhet er gjerne hendelser brannvesenet har 

håndtert mange ganger tidligere og forventer å håndtere i fremtiden.  

De fleste hendelser er vurdert til å ha en moderat usikkerhet knyttet til seg. Dette faller naturlig da et aspekt 

av risikovurderingen handler om hva som vil kunne inntreffe i fremtiden. For hendelser som er vurdert til å ha 

moderat til høy risiko med en moderat usikkerhet, bør det innhentes mer kunnskap om hendelsen før 

risikoreduserende tiltak iverksettes.  

For hendelser som er vurdert til å ha stor usikkerhet, bør det utøves forsiktighet ved analysens funn og 

tilrådninger. Dersom det skal iverksettes tiltak knyttet til hendelser med stor usikkerhet bør det først gjøres 

tiltak for å redusere usikkerheten ved å innhente ytterligere kunnskap der det er mulig. Dette gjelder spesielt 

hendelser som er vurdert til å ha høy risiko og stor usikkerhet.  

7.7 Risikoreduserende tiltak  

Tabellen under oppsummerer risikoreduserende tiltak som ble identifisert gjennom risikoanalyse av 

hendelser. De risikoreduserende tiltakene omfatter både forebyggende (sannsynlighetsreduserende) og 

beredskapstiltak (konsekvensreduserende). 
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Tabell 7-1 Risikoreduserende tiltak 

Uønskede hendelser  Tiltak  

Brann i større industribygg (industrivern) • Gjennomgang risiko med virksomhetene  

• Gjennomgang innsatsplan  

• Plan for systematisk øving og kjentmannsrunder 

Brann i større industribygg • Kartlegging av bygg og økt kjennskap til aktuelle bygg – 

vurdering av behov for videre oppfølging  

• Vurdering av behov for kjentmannsrunder, objektplaner 

og øvelser. 

Brann i kraftanlegg  • Bedre informasjonsdeling mellom forebyggende og 

beredskap 

• Bedre informasjonsdeling mellom forebyggende og 

beredskap 

• Avklare ansvarsforhold og plan for innsats ved 

hendelser i kraftanlegg (forventningsavklaring med eiere) 

Brann i gjenvinnings-/renovasjonsanlegg • Vurdere klassifisering av særskilte objekter  

• Oppdatering av planverk for håndtering i Farsund for 

opprettholdelse av slokkevannsforsyning når materiell tas ut av 

drift. 

Brann i institusjon (DPS, sykehjem) • Deling av informasjon mellom forebyggende og 

beredskap  

• Pådriver for å få springkling av objekter 

• Systematisere øvelser og kjentmannsrunder  

• Deling av informasjon mellom forebyggende og 

beredskap 

Brann i barnevernsinstitusjon  Bedre informasjonsflyt mellom forebyggende og beredskap 

Brann i bolig med risikoutsatte grupper • Utvide og følge opp eksisterende tiltak i boligseksjonen 

(evaluere tiltak) 

• Nyttiggjøre «store data» 

• Samarbeid mellom brann og helse 

• Mobile vanntåkeanlegg 

Brann i fritidsbebyggelse (sjø) • Kartlegge omfang av denne type bebyggelse. 

• Samarbeid/informasjon til velforeninger. 

• Innsatsplaner for aktuelle områder.  

• Vurdere om dagens ressurser er tilstrekkelige. 

Brann i fritidsbebyggelse (fjell) • Samarbeid/informasjon til velforeninger. 

• Innsatsplan, spesielt med tanke på transport i områder 

uten veiforbindelse. 

• Vaktsatt beredskap i deler av sesong med stor aktivitet. 

• Egen kapasitet til å ta seg frem i lende. 

Brann i område med tett verneverdig 

trehusbebyggelse 

• Tilsyn av brannforebyggere og el-tilsyn (kun gjennomført 

noen få steder til nå). 

• Øvelser med velforeninger (kun gjennomført noen få 

steder til nå) 

• Pådrivere overfor kommuner. 

• Vurdere kompenserende tiltak for objekter utenfor krav 

til utrykningstid  
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• Innsatsplan (som øves). Revisjon av planverk og 

kartlegging av sårbarhet. 

Brann i overnattingssted (hotell mv.) • Virksomheten må ha plan for evakuering - følges opp på 

tilsyn. 

• Øvelse av leirskolens personell. 

• Vurdere antall og kompetanse på nærmeste 

brannstasjon (M8). 

Brann i 

campingplass/bobilparkering/småbåthavn  

• Utarbeide oversikt og tiltak over bobilparkering. 

• Oppfølging av ny forskrift og avstandskrav på 

campingplass 

• Informasjonskampanjer mot båthavner 

• Innsatsplan som må øves 

• Utføre sjekk av tilkomst i løpet av sesongen 

Brann i landbrukseiendom • Vurdere og kommunisere håndteringsevne ved brann i 

store landbruksbygninger. Hovedsakelig med tanke på 

evakuering. 

Brann i skip • Kartlegging av type og omfang av skipstrafikk. 

• Få kontroll på hva som finnes av materiell for å etablere 

vannforsyning på fartøy. 

• Utarbeide og øve innsatsplan. 

• Skape forståelse for organisering av hendelser som 

involverer skip. 

Brann i bygg med høy brannbelastning • Kartlegge og vurderer økt omfang av tilsyn 

• Kartlegge kommunal vannforsyning. 

• Innsatsplan som må øves 

Brann i kjøretøy i parkeringsanlegg • Vurdere tilsyn 

• Oppfølging av byggesak på nye objekter.  

• Samarbeid med byggesak vedr tilsyn på nybygg. 

• Innsatsplan som må øves. 

• Håndtering av denne type hendelse vil kreve materiell 

utover det vi besitter i dag (brannteppe, slokkerobot, egnet 

slokkeutstyr) 

Brann i kjøretøy i tunnel • Utarbeide innsatsplaner for tunneler som mangler dette 

(mindre tunneler under 800m) 

• Tankbiler som selvstendige slokkeenheter. 

• Slokkerobot/LUF, brannteppe 

Skog-/lyngbrann • Etablering av svilag (organisert sviing) 

• Plan for vegetasjon i nærhet av boligområder og sårbare 

installasjoner (reguleringsplan) 

• Kartlegging av sårbare installasjoner 

• Samarbeid med andre organisasjoner (Bane Nor, Agder 

Energi, Statnett, m.m.) 

• Hvilket utstyr er plassert hvor og hvorfor 

• Lendegående kapasitet 

• Drone 

• Personellforflytter 

Ulykke med transport av farlig gods på 

vei/i tunnel 

• Overvåke «nye trusler» (NH3, H2, m.m.) 
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Alvorlig trafikkulykke med flere 

skadde/fastklemte   

• Revurdere innhold i YSK-kurs 

• Gjennomgang av hvor og hvilket frigjøringsutstyr som 

finnes. Bestemme hvem som skal ha hva og med hvilken 

kunnskap. 

Togavsporing  • Påvirke utbedring av sikringstiltak BaneNor i tunnel 

• Dialog og avklaringer med BaneNor 

Akutt forurensning  • Mer kunnskap om kart mtp sårbarhet/trafikk, m.m. 

• Avklare ansvar/myndighet med kommuner. 

• Miljøberedskapsanalyse 

• På bakgrunn av analyser, vurderer eksisterende +egnet 

materiell. 

Alvorlig hendelse under større 

arrangement (masseskade) 

• Overvåke større arrangement. Delta i planlegging 

sammen med andre nødetater/kommuner. 

• Spesifikk innsatsplan 

• Bemanning (spesielt sett i lys av at mange 

arrangementer skjer sommerstid/høytid med ferieavvikling) 

Ulykke snøscooter/ATV • Undersøke eventuelt bidrag sammen med 0-visjonen 

• Avklart forventning/ansvar med eierkommuner 

• Lendegående materiell på aktuelle steder 

Bil i sjø/elv • Gjennomgang av hvilke stasjoner som har 

overflatereddere (utstyr og kompetanse). Også sett i lys av at ny 

brann- og redningsvesenforskrift beskriver overflateredning som 

en tjeneste BvS har ansvar for å levere. 

• Må også vurdere om det er annet utstyr som skulle vært 

på brannbilene. 

Ulykke med redningsbehov 

(arbeidsulykke i høyden, under 

konstruksjoner, bygningskollaps, 

klatreulykker, mv.) 

• Undersøke hjemmel for å gå tilsyn på slike objekter  

• Kjennskap til bistandsressurser.  

• Dialog med driftsselskap mtp håndteringsevne 

• Innsatsplan 

Drukningsulykke (overflateredning)  • Vurdering av dimensjonering og plassering av 

kompetanse og utstyr (beredskapsanalyse). 

Dyreredning • Supplerende spørsmål under landbrukstilsyn (vedr 

konstruksjonssikkerhet/vedlikehold) 

• Kompetanse/trening 

• Riktig utstyr og bekledning (hvem og hvor) 

• Innsatsplan 

Skred/ras (snø, stein, jord)  • Kartlegge risikoområde / dialog med NVE 

• Kunnskap og materiell 

• Innsatsplan 

Flom • Kartlegge flomutsatte områder/omfang 

• Vurdere farevarsler 

• Vurdere antall og plassering av overflatereddere 

m/tilhørende materiell 

• Innsatsplan(er) 

Dambrudd • Gjennomgå planverk med de aktuelle kommunene 

Tilsiktede hendelser – PLIVO • Dette er en pålagt aktivitet hvor vi pr i dag ikke trener alt 

personell. Iverksette tiltak. 
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Forebyggende tiltak er å foretrekke da målet er å forhindre at brann eller andre uønskede hendelser oppstår. 

Handlingsrommet for forebyggende tiltak ligger hovedsakelig hos eiere og brukere av objekter, samt 

gjennom forebyggende avdeling i brannvesenet. Forebyggende avdeling gjennomfører både besøk og tilsyn 

ved en rekke objekter, avholder øvelser og opplæring i barneskole, bedrifter, mv. Brannvesenet har en viktig 

oppgave i å oppfordre kommunene og andre objekteiere til å gjennomføre tiltak for å redusere risiko.  

Beredskapstiltak handler om å kunne begrense skadene dersom uønskede hendelser inntreffer. Beredskap 

skal håndtere restrisikoen, da det ikke vil være mulig å eliminere risiko fullstendig gjennom forebyggende 

tiltak. Sentrale tiltak innen beredskap er kompetanseheving hos egne mannskaper gjennom planlegging 

(objekt- og innsatsplaner), øvelser og evaluering av øvelser og hendelser for å trekke ut lærdom. Samøvelse 

er viktige tiltak på objekter med et høyt risikonivå.  

I tillegg til tiltak i, er et sentralt tiltak å forbedre kunnskaps- og erfaringsdeling mellom den forebyggende 

avdeling og beredskapsavdelingen. Begge avdelingene sitter på verdifull kompetanse som kan tilføre stor 

nytteverdi for hverandres daglige virke.  

 

 



Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Brann- og ulykkesrisiko 
Oppdragsnr.: 52206372   Dokumentnr.: ROS-100   Versjon: J03 

  

2022-12-20  |  Side 47 av 86 

8 Konklusjon 

Denne rapporten dokumenterer arbeidet med ROS-analysen. Formålet med ROS-analysen har vært å 

systematisk kartlegge risiko og sårbarhet innenfor ansvarsområdet til BvS, hvordan ulike risiko- og 

sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre og hvorvidt brannvesenet evner å opprettholde egen virksomhet 

når de utsettes for en uønsket hendelse, og evnen til å gjenoppta virksomheten etter at den uønskede 

hendelsen har inntruffet.  

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.  

De uønskede hendelsene er analysert med hensyn på konsekvens (involverte, ytre miljø, materielle verdier 

og håndteringsevne) og sannsynlighet.  

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.  

Oversikt over utrykningstider til objekter med krav til utrykningstid, jf. § 22 i brann- og 

redningsvesenforskriften, viser at det er to institusjoner (Fedaheimen og Holum omsorgssenter) som ikke 

nås innen forskriftskrav. Det er ikke iverksatt kompenserende tiltak på disse. Det er også flere områder med 
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tett bebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning som ikke nås innen forskriftskrav 

hvor tiltak ikke er iverksatt. Det gjelder Korshavn, Sælør, Reme, Åvik, Svinør og Feda.  

Basert på analysens funn er det formulert risikoreduserende tiltak som må følges opp i det videre arbeidet 

for å ytterligere redusere risiko og sårbarhet. ROS-analysen danner grunnlaget for videre arbeid med 

beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse. Videre skal ROS-analysen fungere som et levende dokument, 

og revideres ved endringer i risikobildet og som minimum hvert fjerde år.  

 

 



Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Brann- og ulykkesrisiko 
Oppdragsnr.: 52206372   Dokumentnr.: ROS-100   Versjon: J03 

  

2022-12-20  |  Side 49 av 86 

Vedlegg  

Vedlegg 1 – Sammenslåing og klassifisering av oppdragstyper 

Vedlegg 2 – Risikoanalyse av hendelser  
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Vedlegg 1 – Sammenslåing og klassifisering av oppdragstyper  

Klassifisering  Oppdragstype/gruppe i BRIS 

Brann i kjøretøy Brann i personbil, brann i motorredskap og maskiner, brann i lastebil, brann i bobil, 

brann i annet kjøretøy, brann i tog, brann i campingvogn/telt,  

Brann i båt/skip Brann i fritidsbåt, brann i båter eller skip  

Annen brann Branntilløp utenfor bygg, branntilløp komfyr, branntilløp i bygg annet, brann i 

søppelkasse, brann i søppelcontainer, brann i el installasjon u/bygning, brann 

gjenoppblussing, brann annet,  

Naturhendelser Naturhendelse vind, naturhendelse annet skred, naturhendelse annen 

Forurensning Uhell farlig stoff uten utslipp, ubetydelig forurensning, akutt forurensning 

Redningsoppdrag Ulykke/redning annet, trussel om selvdrap, sokning, person i vann, dyreoppdrag, 

ras konstruksjon 

Helseoppdrag  

 

Helseoppdrag bære/løfte, helseoppdrag annet 

Utrykning ABA / 

unødig oppdrag 

ABA feil bruk, ABA feil plassert detektor, ABA teknisk/ukjent, ABA vaktselskap, 

unødig alarm vaktselskap, unødig kontroll av melding, avbrutt oppdrag, unødig 

andre alarmer, falsk melding, falsk ABA, unødig eCall,  

 

Andre oppdrag 

 

 

 

RVR uten foregående innsats, intern hjelpetjeneste, heisstopp, berging av verdier, 

andre oppdrag, oppdrag fra andre alarmer, beredskapsoppdrag, eksplosjon uten 

brann 
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Vedlegg 2 – Risikoanalyse av hendelser  

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

UØNSKET HENDELSE Brann i større industribygg (industrivern) ID 1  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Det er flere større industrivirksomheter med industrivern i ansvarsområdet. Alcoa, Umoe Mandal, Eramet, GE, Fibo, Aludyne, 

Greenyard og Alloc har industrivern. ASKO blir underlagt krav om industrivern. Industrivernet er virksomhetens egen beredskap mot 

uønskede hendelser og skal kunne håndtere uønskede hendelser frem til nødetater kommer frem til stedet. Industrivernet har også god 

kunnskap om virksomhetens særegenhet og er en viktig ressurs for brannvesenet i slike hendelser.  

Hendelsen som legges til grunn for analyse er at det oppstår brann i trafo på Alcoa med fare for spredning til andre områder på natt. Det 

går full alarm. BvS møter i porten og blir møtt av industrivernet. Brannen sprer seg til nærmeste produksjonshall.   

Årsaker Teknisk svikt i trafo.  

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn  

Beredskapstiltak 

• Industrivern  

• Samarbeid med industrivern  

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Antar at det er ca. 6 personer i tilknytning til produksjonshall.  

Ytre miljø ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Olje fanges opp. Forurensning til luft ved brann i olje.  

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Begrenset til produksjonshall og produksjonsstopp.  

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Høydemateriell og mannskap fra Mandal. Dersom det er få som stiller fra 

Farsund, blir også nabostasjon slått ut.  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Har flere hendelser med brann i trafo med spredning til vegg, men ikke videre til hele produksjonshall.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☒ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Usikkerhet knyttet til antall ansatte og potensielt involverte. Har god kjennskap til bedriften, men noe 

usikker knyttet til håndtering av hendelsen inne på området og hvorvidt man har tetra-dekning på 

området.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Gjennomgang risiko med virksomhetene  

Beredskapstiltak • Gjennomgang innsatsplan  

• Plan for systematisk øving og kjentmannsrunder  
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UØNSKET HENDELSE Brann i større industribygg ID 2  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

TT anlegg (entreprenørfirma) består av kontor, lager og verksted. Brann oppstår i verksted og sprer seg til bygget. Hendelsen oppstår 

på dagtid. Det er ca. 20-30 stk. på objektet.  

Mange større industribygg i hele ansvarsområdet.    

Årsaker Varme arbeider.  

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn i enkelte industribygg, men ikke alle er særskilte brannobjekt.  

Beredskapstiltak 

• Automatisk varsling (TT anlegg) 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Antar at de fleste får evakuert ut selv. 1-2 stk. direkte involverte i verksted.  

Ytre miljø ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Knyttet til slokkevann. Ingen vurderinger knyttet til slokkevann og 

miljøpåvirkning.  

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Skader på bygg og maskiner.  

Håndteringsevne ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Full alarm en brannstasjon.  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Har mange tilsvarende bygg i ansvarsområdet. Det er varierende tilsynsvirksomhet og kjennskap til slike 

objekter.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☒ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Kjennskap til TT anlegg, men det er mange tilsvarende virksomheter i ansvarsområdet som ikke er 

kartlagt og gjennomført kjentmannsrunder på.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak • Kartlegging av bygg og økt kjennskap til aktuelle bygg – vurdering av behov for videre oppfølging  

Beredskapstiltak • Vurdering av behov for kjentmannsrunder, objektplaner og øvelser.  
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UØNSKET HENDELSE Brann i kraftanlegg ID 3  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Flere kraftanlegg i ansvarsområdet, blant annet med lange tunneler for tilkomst. Det er usikkerhet knyttet til innsats og ansvarsfordeling 

mellom brannvesenet og krafteier. Lang utrykningstid. Det er utfordrende knyttet til nødnettdekning i tunnelene og kraftanlegget. 

Utfordrende med livreddende innsats og eventuell evakuering av skadde.  

To eiere. Av større kraftanlegg er det Solhom, Skjerka, Laudal, Bjelland og Håvårstad. 

Årsaker Teknisk svikt, tilsiktet handling, menneskelig svikt.  

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn  

Beredskapstiltak 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Bemanning på 1-2 på kraftanlegg.  

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Ingen utslipp. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Produksjonsstans.  

Håndteringsevne ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Utkall en brannstasjon. Lang utrykningstid og tid til å vurdere videre behov.  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☒ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Basert på historikk knyttet til brann i kraftanlegg i fjellanlegg. Godt sikkerhetsregime i anleggene.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☐ Stor ☒ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Stor usikkerhet knyttet til håndtering, kapasitet og samvirke med eier.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☒ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

Reduksjon i produksjonskapasitet.  

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Bedre informasjonsdeling mellom forebyggende og beredskap 

Beredskapstiltak • Bedre informasjonsdeling mellom forebyggende og beredskap 

• Avklare ansvarsforhold og plan for innsats ved hendelser i kraftanlegg (forventningsavklaring med 

eiere)  
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UØNSKET HENDELSE Brann i gjenvinnings-/renovasjonsanlegg ID 4  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Brann i avfall-/gjenvinningsanlegg er et økende problem på nasjonal basis. Det har ført til økt nasjonalt fokus, blant annet med 

landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i norske avfallsanlegg høsten 2020 (Rapport, DSB). I perioden 2018-2021 er det registeret 

146 hendelser med brann i gjenvinningsanlegg i Norge (BRIS, DSB). Brann i gjenvinningsanlegg kan medføre konsekvenser for naboer 

som blir utsatt for giftig røyk og askenedfall, og krever ofte arbeidskrevende innsats fra brannvesenet. Brannene varer ofte lenge, på 

grunn av mye varme/energi.  

 

Det oppstår brann i søppel i en sorteringshall. Store volumer søppel og god brannenergi, utfordrende slokkeinnsats. Svært 

ressurskrevende (tid, mannskaper og slokkevann). Ingen automatisk varsling som gjør at brannen kan være godt utviklet når 

mannskapene er på plass. Har anlegg hvor det er utfordrende slokkevannskapasitet.    

Årsaker Feilsortering, varmgang i søppel. 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn 

Beredskapstiltak 

• Farsund har lokalt opplegg for å ivareta tilstrekkelig slokkevannskapasitet.  

• Samvirkeøvelser  

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ De fleste branner oppstår på kveld/natt.  

Ytre miljø ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Sterk røykutvikling, anlegg nære by, slokkevann til grunn.  

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Skade på bygg.  

Håndteringsevne ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Full alarm ved bekreftet brann. Utfordringer knyttet til utholdenhet over tid.  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Basert på erfaring og nasjonal statistikk.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

God kjennskap til anlegg og tidligere hendelser.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

Mulig evakuering, avhengig av vindforhold.  

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak • Vurdere klassifisering av særskilte objekter  

Beredskapstiltak • Oppdatering av planverk for håndtering i Farsund for opprettholdelse av slokkevannsforsyning når 

materiell tas ut av drift.  

 

 

 

 

 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/sluttrapport_tilsynskasjon_avfallsanlegg.pdf
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UØNSKET HENDELSE Brann i institusjon (sykehjem, DPS) ID 5  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Har flere hendelser på syke-/aldershjem tidligere. 1 DPS og syke-/aldershjem i samtlige kommuner (ca. 10 objekter). Flere er usprinklet 

og har byggetekniske mangler og feil. Alle nås i utgangspunktet innen krav til utrykningstid (bortsett fra Fedaheimen), men noen av de 

dekkes av stasjoner med mannskaper uten vaktordning og det er på så måte usikkerhet knyttet til oppmøte. Har hatt mange tilløp på 

slike objekter.  

Årsaker Menneskelig svikt, elektrisk anlegg, brann i søppel.  

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn  

• Holder øvelser for objektene hvert år (kommunale)  

Beredskapstiltak 

• Flere sprinklet  

• Alle har direktevarsling  

• Kjentmannsrunder  

• Innsatsøvelser  

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Flere enn 10 som trenger hjelp til evakuering mm.  

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Ubetydelig.  

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Knyttet til skader på bygg.  

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Avhenger av hvor hendelsen oppstår (hvor mange som responderer på 

utkall for deltid).  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Basert på historikk.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

God kjennskap til bygg og innsats.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

Beboere vil bli evakuert og mulig behov for evakuering av omliggende 

bygg. Tap av samfunnsfunksjon knyttet til sykehjem som blir 

indisponert.  

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak • Deling av informasjon mellom forebyggende og beredskap  

• Pådriver for å få springkling av objekter 

Beredskapstiltak • Systematisere øvelser og kjentmannsrunder  

• Deling av informasjon mellom forebyggende og beredskap 
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UØNSKET HENDELSE Brann i barnevernsinstitusjon  ID 6  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Barnevernsinstitusjoner etablert i vanlige boliger uten ekstra brannsikringstiltak. Har tett dialog med bufetat og drift av institusjonene. 

Har mange slike objekter i ansvarsområdet (har liste over aktuelle objekter). Har hatt flere erfaringer de siste år med påsatte branner 

hvor hele huset har brent ned. Flere boliger ligger med lang utrykningstid for brannvesenet og varsling skjer gjerne via ansatte. Farsund, 

Lyngdal og Lindesnes har objekter.  

Årsaker Tilsiktet handling. 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn på drift (rutiner og planverk) 

Beredskapstiltak 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Flere ansatte og beboere.  

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Ubetydelig.  

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Tap av bolig.  

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Full alarm ved aktuell stasjon. Det går ut to kjøretøy og tre mannskaper fra 

hovedstasjon ved hendelser ved andre stasjoner (høydemateriell og sektor-

6).  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☒ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Flere nylige hendelser og mange slike objekter i ansvarsområde.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Erfaring fra tidligere hendelser.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Bedre informasjonsflyt mellom forebyggende og beredskap  

Beredskapstiltak • Bedre informasjonsflyt mellom forebyggende og beredskap  
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UØNSKET HENDELSE Brann i bolig med risikoutsatte grupper ID 7  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Over 80 % av de som omkommer i brann dør i bolig, og 75% av de som dør representerer risikoutsatte grupper (BRIS, DSB). I perioden 

2018-2021 er det registeret 8310 «brann i bygning» i Norge, hvor over 50% av disse hendelsene har involvert beboer eller besøkende 

som er innenfor risikoutsatte gruppe. Risikoutsatte grupper består av mennesker som av ulike årsaker har større sannsynlighet for å 

forårsake brann og/eller begrenset evne til å oppdage, varsle, slokke brann og redde seg selv. Risikofaktorer er knyttet til nedsatt fysisk 

funksjonsevne (syn, hørsel, bevegelse), nedsatte kognitive evner (demens, psykisk helse, rus), språk, kultur og holdninger (nylig 

bosatte flyktninger, arbeidsinnvandrere, studenter mv.). Antall eldre hjemmeboende øker, og er en trend som vil vedvare. Det er et mål 

at flest mulig skal bo lengst mulig hjemme. 

 

Brann oppstår med bakgrunn i feil bruk av elektrisk utstyr, påsatt, matlaging, uforsiktig omgang med levende ild. Kan oppstå i alt fra 

enebolig til flerbolig. Varierende sikkerhetsnivå i boenheten. 

Årsaker Reduserte kognitive evner, kulturforskjell 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Risikobasert tilsyn, samarbeid med andre off. etater (helse) 

• Bekymringsmeldinger 

Beredskapstiltak 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Varierer ut fra enebolig/flerbolig 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Slokkevann og røyk. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Knyttet til skade på bolig. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Ved bekreftet brann kjøres det utkall på flere stasjoner. Høydemateriell.  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Erfaringstall siste 5 år. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Erfaringstall 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Utvide og følge opp eksisterende tiltak i boligseksjonen (evaluere tiltak) 

• Nyttiggjøre «store data» 

• Samarbeid mellom brann og helse 

Beredskapstiltak • Mobile vanntåkeanlegg 

 

 

 

https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/omkomne-i-brann/
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UØNSKET HENDELSE Brann i fritidsbebyggelse (sjønært) ID 8  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Brann i fritidsbolig på øy uten fastlandsforbindelse, eksempelvis Hille (Lindesnes) / Langøy (Farsund). Område med delvis tett 

bebyggelse og stor del vegetasjon. 

Hendelsen inntreffer sommerstid med ferieavvikling og lengre periode uten nedbør. 

Årsaker Grilling på terrasse 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn i fritidsboliger 

Beredskapstiltak 

• 3 båter, type Polarcirkel (Mandal, Spangereid og Farsund) 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Brannen truer/omfatter mer enn 4-5 hytter 

Ytre miljø ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Avrenning slokkevann og røyk til luft. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Knyttet til skader på bygg, høy spredningsfare.  

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Vil vurdere helikopterstøtte 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Antagelse basert på moderate hendelser 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Kjent hendelse.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak • Kartlegge omfang av denne type bebyggelse. 

• Samarbeid/informasjon til velforeninger. 

Beredskapstiltak • Innsatsplaner for aktuelle områder.  

• Vurdere om dagens ressurser er tilstrekkelige. 
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UØNSKET HENDELSE Brann i fritidsbebyggelse (fjell) ID 9  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Det er mange hytter i fjellene i ansvarsområdet. Vinterlige forhold på Knaben. (Tilsvarende områder: Eikerapen, Ljosland, Bortelid). På 

Knaben er det en god del seksjonerte enheter i gammel bebyggelse. 

Lang utrykningsvei (> 30 min). Utfordring med at det ikke er kjørevei frem til alle hyttene. Usikker vannforsyning (må i beste fall graves 

frem). 

Årsaker Tørking av tøy for nærme panelovn/ildsted. (for øvrig samme årsaker som for boligbranner) 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn fra boligseksjonen 

Beredskapstiltak 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Brannen begrenses til en hytte 

Ytre miljø ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Avrenning slokkevann og røyk.  

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Knyttet til skader på hytte.  

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ M8 og L8 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☒ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Flere hytter i denne type omgivelse hver sesong. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Erfaringstall. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Samarbeid/informasjon til velforeninger. 

Beredskapstiltak • Innsatsplan, spesielt med tanke på transport i områder uten veiforbindelse. 

• Vaktsatt beredskap i deler av sesong med stor aktivitet. 

• Egen kapasitet til å ta seg frem i lende. 
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UØNSKET HENDELSE Brann i område med tett verneverdig trehusbebyggelse ID 10  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Brenner i bolig. Spres til nabobygninger grunnet dårlige/fraværende brannskiller. Denne type bebyggelse i vårt område omfatter både 

fritid og fast beboelse. Flere av områdene ligger utenfor krav til utrykningstid.  

Av områder kan nevnes: Nedre Feda, Borhauggarden, Vestersida, Loshavn, Korshavn, Sælør, Svinør, Øvrebyen i Mandal, Trangada i 

Mandal, m.m. 

Årsaker Sosiale årsaker (flere av disse områdene har innbyggere i kategorien risikoutsatt gruppe/lav sosial 

status). Konflikt med vernemyndigheter mtp hva som tillates av oppgradering (eksempelvis ildsteder). 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Eget prosjekt med samarbeid mot kommune/fylkeskonservator 

• Rapporter med tiltak på flere av områdene. Deler av beskrevne tiltak er utført. 

Beredskapstiltak 

• Enkelte steder er begrensende tiltak installert (fasadesprinkling, overtenningskontroll på loft, 

brannalarmanlegg, kameraovervåkning, branndepot) 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Tett bebyggelse med dårlig brannskille mellom. Flere berørte boenheter. 

Ytre miljø ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Slokkevann og sterk røykutvikling.  

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Med tett bebyggelse og dårlige skiller vil brann vil lett spre seg til flere 

enheter. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Sivilforsvaret som forsterkningsressurs 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Flere tilløp slukket senere år, men begrenset til en boenhet. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

God kartlegging av områdene. Kjenner utfordringene. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Tilsyn av brannforebyggere og el-tilsyn (kun gjennomført noen få steder til nå). 

• Øvelser med velforeninger (kun gjennomført noen få steder til nå) 

• Pådrivere overfor kommuner. 

• Vurdere kompenserende tiltak for objekter utenfor krav til utrykningstid  

Beredskapstiltak • Innsatsplan (som øves). Revisjon av planverk og kartlegging av sårbarhet. 
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UØNSKET HENDELSE Brann i overnattingssted (hotell, leirskole mm.) ID 11  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Det er mange ulike overnattingssteder i ansvarsområdet: hoteller, internater, folkehøyskole, leirskoler, bed&breakfast, provisoriske 

utleie av overnattingssted (får ikke beskjed om det fra kommunene), gårdsturisme, turisthytter mv. Hoteller har automatisk varsling. 

Mange av objektene har utfordrende tilkomst som vil kunne forlenge brannvesenets utrykningstid. 

 

Brann på Knaben leirskole, 50-60 personer i objektet. Objektet evakueres, og brann må slokkes av brannvesen. Objektet ligger øverst i 

et dalføre med lang utrykningstid (ca. 30 min). Kun akse inn i dalføret for støttestyrker. 

Årsaker Påsatt 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn 

Beredskapstiltak 

• Brannalarmanlegg 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Stort antall barn/unge som vil være på objektet, og som ikke kan hentes av 

foresatte. Må ivaretas av andre på stedet. 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Røyk og slokkevann fra bygningsbrann. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Stor bygning, og lang innsatsvei. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Sivilforsvar (håndtering av skadested, mat, varme m.m.) 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Basert på hendelser med tilløp og bruk av overnattingssteder.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☒ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Lite erfaring med hendelsen som er beskrevet. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

Behov for evakuering og ivaretakelse av et større personantall. 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Virksomheten må ha plan for evakuering - følges opp på tilsyn. 

• Øvelse av leirskolens personell. 

Beredskapstiltak • Vurdere antall og kompetanse på nærmeste brannstasjon (M8). 
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UØNSKET HENDELSE Brann i campingplass/gjestehavn ID 12  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Turisme i regionen har ført til økt bruk av campingplasser, bobilparkeringer og småbåthavner. Anslagsvis 40-50 

campingplasser/gjestehavner innenfor ansvarsområdet til BvS (pt. ingen i Hægebostad). I tillegg er det festivaler og arrangementer som 

trekker mye folk. I tillegg til brann er det fare for eksplosjonsbrann og høy spredningsfare. 

 

Brann på Rosfjord camping. Brann oppstår i forbindelse med gassanlegg i campingvogn. Sommerstid og tilnærmet fullt belegg på 

campingplass. 

Årsaker Teknisk feil, menneskelig feil (uforsiktighet), feil i elektrisk anlegg/gassanlegg, tilsiktede handlinger.   

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Årlig tilsyn 

Beredskapstiltak 

• Delvis vakt på stedet.  

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Har erfaring med hendelser hvor 2 enheter er involvert 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Brannrøyk og slokkevann fra brann i campingvogn/tretelt. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Kan fort spre seg utover startenheten og omfatte 2-3 enheter. 

Håndteringsevne ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Vil håndteres dersom oppmøte iht. fullalarm på nærmeste stasjon (14-16 

stk) 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Har erfaring med tilløp/branner på campingplasser. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Utarbeide oversikt og tiltak over bobilparkering. 

• Oppfølging av ny forskrift og avstandskrav på campingplass 

• Informasjonskampanjer mot båthavner 

Beredskapstiltak • Innsatsplan som må øves 

• Utføre sjekk av tilkomst i løpet av sesongen 
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UØNSKET HENDELSE Brann i landbrukseiendom ID 13  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

I perioden 2016-2022 har det vært 660 branner i landbrukseiendom. Det har vært flere større branner på norske gårdsbruk de siste 

årene. Brannene starter som oftest i det elektriske anlegget. Ifølge Landbrukets brannvernkomité omkom det til sammen 852 husdyr i 

brann i 2020. 

Fullt utviklet brann i uthus med husdyr i Farsund. 

Årsaker Feil på elektrisk anlegg 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Felles tilsyn med e-verk, arbeidstilsyn og brannvesen. 

Beredskapstiltak 

• Ingen øvelse/trening på håndtering. 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Avhengig av type besetning, men dersom gris vil det typisk være flere enn 

150 individer. 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ (legger ikke til grunn skade på gjødselanlegg) 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Tap av driftsbygning og største del av besetning (erfaringsmessig så blir dyr 

som har vært utsatt for brann, ofte avlivet selv om de overlever selve 

brannen) 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Brannenes størrelse samt at stort sett skjer i område uten offentlig 

vannforsyning gjør at ressurspådraget blir utover egen stasjon. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Erfaringstall fra eget ansvarsområde. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Noe usikkerhet knyttet til omfanget på hendelsen.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak  

Beredskapstiltak • Vurdere og kommunisere håndteringsevne ved brann i store landbruksbygninger. Hovedsakelig 

med tanke på evakuering. 
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UØNSKET HENDELSE Brann i skip ID 14  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Brann motorrom. Lasteskip til kai (i trafikk). Noe eget personell om bord. Anmoder lokalt brannvesen om bistand. 

 

Årsaker Manglende vedlikehold/ettersyn. 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

 

Beredskapstiltak 

• Ikke noe særskilt utover installasjoner på fartøy. 

• Overgang på vannforsyning 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Antatt besetning på lasteskip i denne størrelsesorden. 

Ytre miljø ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Potensiale for forurensing/utslipp til omgivelser. Hendelsen fører ikke til 

totalhavari. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Store skader i motorrom og tilgrensende areal.  

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ RITS-lederstøtte + IUA hendelse 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

I Norge har det vært svært få hendelser med brann skip. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☒ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Fra havnesjefer meldes det økende trafikk i BvS’ ansvarsområde både på lasteskip og cruise. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Kartlegging av type og omfang av skipstrafikk. 

Beredskapstiltak • Få kontroll på hva som finnes av materiell for å etablere vannforsyning på fartøy. 

• Utarbeide og øve innsatsplan. 

• Skape forståelse for organisering av hendelser som involverer skip. 
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UØNSKET HENDELSE Brann i bygg med høy brannbelastning ID 15  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Brann i bygg med brannbelastning over 400mJ/m² (båtlager). En slik hendelse vil være svært mannskapskrevende og langvarig for 

brannvesenet.  

Årsaker Brann oppstår i forbindelse med lading av truck 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn i deler av denne typen bygg. 

Beredskapstiltak 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Normalt ingen stor personbelastning i hallen, men kan oppholde seg 1-2 

personer i forbindelse med håndtering av båtene. 

Ytre miljø ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Særskilt giftig røyk som krever evakuering i større område. Avrenning av 

slokkevann til sjø. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Båter er lagret i reoler og brannen sprer seg raskt til et stort antall båter som 

medvirker i brannen.  

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Krever mannskap utover egen stasjon. Vannforsyning blir vesentlig, samt 

høydemateriell for å kunne bekjempe fra oven. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Ikke erfaringstall fra eget ansvarsområde. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☒ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Ikke mye erfaringstall å basere vurderingene på, derfor moderat usikkerhet.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Kartlegge og vurderer økt omfang av tilsyn 

• Kartlegge kommunal vannforsyning. 

Beredskapstiltak • Innsatsplan som må øves 
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UØNSKET HENDELSE Brann i kjøretøy i parkeringsanlegg ID 16  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Branner i garasjeanlegg, særlig underjordiske, er utfordrende for brannvesenet å håndtere. Det er ofte vanskelig med tilkomst og 

angrepsveier for håndtering. Brann i kjøretøy i garasjeanlegg kan raskt spre seg til andre kjøretøy, avhengig av hvor tett de står. Det er 

en økende elbilpark og brann i elbilbatteri er vanskelig å slokke. Brann i elbilbatteri kan forårsake produksjon av flussyre som er svært 

gifting. Statistikk viser at sannsynligheten for brann i el- eller hybridbiler er lavere sammenlignet med kjøretøy med forbrenningsmotor. 

Videre er det ofte usikkerhet knyttet til byggets bæreevne når det utsettes for varmeenergi fra bilbrann.  

 

Brann i bil parkert i underjordisk parkeringsanlegg (typisk under leilighetsbygg). 

Årsaker Lekkasjer i drivstoffsystemet, overoppheting, elektrisk feil, feil med elbilbatteri, dårlig vedlikehold, 

tilsiktede handlinger. 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn i enkelte større anlegg 

Beredskapstiltak 

• Øvd på etablering av samband (lokale variasjoner) 

• Kjentpersonsrunder på enkelte objekter. 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Legger til grunn at leilighetsbygget må evakueres. 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Røykspreding ut av portåpning. Ellers vil slokkevann gå til avløp i kjeller og 

ut på avløpsnett. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Legger til grunn at 3-6 biler blir berørt av brannen.  

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Langvarig røykdykkerinnsats gjør at man har behov for personell utover en 

stasjon. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Forventer en tendering mot (4) etter som antall anlegg fungerer, og etter hvert som elbil-parken blir 

eldre. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☒ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Foreløpig lite erfaring, men forventer en økende tendens (se over). 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Vurdere tilsyn 

• Oppfølging av byggesak på nye objekter.  

• Samarbeid med byggesak vedr tilsyn på nybygg. 

Beredskapstiltak • Innsatsplan som må øves. 

• Håndtering av denne type hendelse vil kreve materiell utover det vi besitter i dag (brannteppe, 

slokkerobot, egnet slokkeutstyr) 
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UØNSKET HENDELSE Brann i kjøretøy i tunnel ID 17  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Brann i kjøretøy i tunnel kan bli en svært krevende hendelse for brannvesenet. Sterk røyk- og varmeutvikling, samt mulig lang vei til 

nærmeste utgang gjør at det er utfordrende for trafikanter å praktisere selvbergingsprinsippet. Hvilket materiale som brenner har 

betydning både for hvor kraftig brannen blir og hvilke branngasser som produseres. 

Lastebil som tar fyr under kjøring i Fedaheitunnelen. Klarer ikke kjøre ut av tunnel, og blir stående ca. midt i tunnel. 

Flere biler kjører inn i tunnel før den blir stengt av VTS. 

Årsaker Varmgang i bremser 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn 

Beredskapstiltak 

• Befaringer og øvelser (tunneleier og nødetater) 

• Innsatsplaner 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Personell i øvrige kjøretøy i tunnelen. 

Ytre miljø ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Avhengig av om avrenning går til sedimenteringsbasseng. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
En rekke kjøretøy må forlates i tunnel, samt vogntog og dets last blir skadet i 

brannen. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Vil i de fleste tilfeller generere utkall fra mer enn en stasjon, da det må møte 

personell på begge sider av tunnel for vurdering av innsats. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Har erfaringstall fra eget ansvarsområde. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Type involverte kjøretøy, antall personer og koordinering mellom ulike nød- og alarmsentraler. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☒ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak  

Beredskapstiltak • Utarbeide innsatsplaner for tunneler som mangler dette (mindre tunneler under 800m) 

• Tankbiler som selvstendige slokkeenheter. 

• Slokkerobot/LUF, brannteppe 
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UØNSKET HENDELSE Skog-/lyngbrann ID 18  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Sviing som kommer ut av kontroll i nærheten av Teistedal. På meldingstidspunktet antas brannen å dekke et område på ca 1000m². Det 

blåser frisk bris i området og brannen beveger seg mot skog og etter hvert sårbar infrastruktur. 

 

Årsaker Tørke, menneskelig aktivitet, lynnedslag, trær som faller på kraftlinjer, gnister, påsatte branner.  

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Opplysningskampanjer  

• Nasjonalt bålforbud 

Beredskapstiltak 

• Skogbrannkontainer 

• Tverretatlige øvelser (med uregelmessig frekvens) 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Veldig situasjonsavhengig, men i dette scenario er det bare skog og 

infrastruktur som er truet. 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Røyk fra brann i vegetasjon. 

Materielle verdier ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Brannen berører mindre del av produktiv skog, og den stoppes før den når 

teknisk infrastruktur. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Sivilforsvar og skogbrannhelikopter 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☒ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Basert på tidligere erfaring med denne typer hendelser. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Kjent hendelse, god kompetanse, usikker knyttet sted, tid på året, vær. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☒ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☒ Elektronisk kommunikasjon 

☒ Vare-/persontransport 

Skog-/lyngbrann kan påvirke flere kritiske samfunnsfunksjoner, som 

kan skape en rekke følgehendelser. 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Etablering av svilag (organisert sviing) 

• Plan for vegetasjon i nærhet av boligområder og sårbare installasjoner (reguleringsplan) 

• Kartlegging av sårbare installasjoner 

• Samarbeid med andre organisasjoner (Bane Nor, Agder Energi, Statnett, m.m.) 

 

Beredskapstiltak • Hvilket utstyr er plassert hvor og hvorfor 

• Lendegående kapasitet 

• Drone 

• Personellforflytter 
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UØNSKET HENDELSE Ulykke med transport av farlig gods på vei/i tunnel ID 19  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Det fraktes mye farlig gods i ansvarsområdet, det meste av det følger AD/RID-merking, men også noe stykkgods med usikkerhet 

innhold.  

Vogntog med diesel som velter grunnet svak vegskulder. Utlekkende diesel fra overløpsrør. Renner mot vassdrag som ender i 

drikkevannskilde. 

Årsaker Sjåførfeil 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

•  

Beredskapstiltak 

• Etablert akutthenger (IUA) 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Sjåfør på vogntoget.  

Ytre miljø ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Antas at brannvesenet får stoppet lekkasjen slik at hele volumet ikke renner 

ut.  

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Tap av deler av last, store skader på vogntog. Behov for større 

masseutskifting i terreng etter hendelse. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Håndteres av egen stasjon med bistand fra spesialteam med utstyr på 

forurensing. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Lokale erfaringstall 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Kjent scenario, men innhold kan variere.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☒ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☒ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Overvåke «nye trusler» (NH3, H2, m.m.) 

Beredskapstiltak  
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UØNSKET HENDELSE Alvorlig trafikkulykke med flere skadde/fastklemte ID 20  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Antall dødsfall i trafikken har vært synkende siden 1970-tallet. I 2020 kom man for første gang under 100 drepte i trafikken i Norge. De 

fleste trafikkulykker hvor 1-2 biler er involvert. Det er registret en økning av trafikkulykker inn mot sommeren 2022. Alvorlige 

trafikkulykker med flere skadde/fastklemte skjer langt sjeldnere. Måbødal-ulykken i 1988 er den verste i Norge, hvor 12 barn og fire 

voksne omkom. 

 

Skolebuss mot lastebil på Rv 42, møteulykke. Vinterstid. 20 elever i bussen. 

Årsaker Smal og glatt vei. 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Deltar på trafikksikkerhetsdager på flere VGS. 

• Årlige øvelser ifbm YSK for sjåfører i Setesdal Bilruter 

Beredskapstiltak 

• Frigjøringsutstyr enkelte steder. 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Erfaringstall mellom 20 og 40 elever. 

Ytre miljø ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Kollisjon kan føre til noe utslipp væske fra kjøretøy. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Større materielle skader på begge kjøretøy og noe på veilegeme. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Grunnet potensialet i hendelsen og behovet for flere tunge 

utrykningskjøretøy for å sikre skadested/bistå i frigjøringsarbeid. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Egne erfaringstall 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Har erfaring med denne type ulykker i eget ansvarsområde. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☒ Vare-/persontransport 

Avhengig av alvorlighetsgrad, kan det bli noe påvirkning på avvikling 

av trafikk. 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Revurdere innhold i YSK-kurs 

Beredskapstiltak • Gjennomgang av hvor og hvilket frigjøringsutstyr som finnes. Bestemme hvem som skal ha hva og 

med hvilken kunnskap. 
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UØNSKET HENDELSE Flyhavari luftfartøy (små-/mikrofly, helikopter) ID 21  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Det er ingen flyplasser med fast trafikk. Lista flyplass er åpen for allmenn bruk og et godkjent med største tillatte startvekt inntil 5700 kg 

og maksimalt 9 passasjerer, samt helikopter.   

Risikoanalysen av denne hendelser tar utgangspunkt i et mindre fly (GA-flyvning) som havarerer med to personer om bord. GA-fly 

omfatter privatflygning og ikke kommersiell flyvning. Sikkerhetsreglene for GA-flyvning er ikke like strenge som for kommersiell luftfart. 

Ulykkesstatistikk viser at det skjer oftere flyulykker med GA-flyvning. Ifølge Statens havarikommisjon var det totalt åtte dødsulykker i 

småflyulykker i perioden 2009-2018. 

Årsaker Værforhold, teknisk svikt, menneskelig feil  

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Ingen 

Beredskapstiltak 

• Frigjøringsutstyr + brannbil på flyplassen. 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Faktisk personbegrensning i denne type fly. 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Mindre mengder fuel som forbrenner eller håndteres på rullebanen. 

Materielle verdier ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Begrenses til skadet/havarert microfly. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
I tillegg til stasjon Vanse, vil stasjon Farsund bli kalt ut da disse har 

frigjøringsverktøy. Lite trolig det vil bli behov, men ulykken har potensiale. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Ingen kjente hendelser registrert. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☒ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Ingen kjente hendelser registrert. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak  

Beredskapstiltak  
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UØNSKET HENDELSE Togavsporing ID 22  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Sørlandsbanen med persontog sporer av midt i Kvinesheitunnelen som er 9 km lang. BvS har ikke egnet materiell for å komme effektivt 

inn i tunnelen. Uavklart ansvar mellom brannvesen og BaneNor og muligheter for innsats i tunnel. Det er utfordrende tilkomst for 

brannvesenet, HMS for eget mannskap og utfordringer med kommunikasjon (må sette inn basestasjon). Det oppstår brann i tunnelen 

etter hvert.  

Årsaker Teknisk svikt.  

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn  

Beredskapstiltak 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Potensielt svært mange involverte.  

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Ubetydelig.  

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Skader på tog og konstruksjon.  

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Utkall stasjoner fra begge sider for å sikre mannskaper ved begge innganger 

til tunnelen. Sivilforsvar for håndtering av større mengde evakuerte. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☒ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Flere tidligere avsporinger på nasjonal basis.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Liten usikkerhet knyttet til vurdering av konsekvens og sannsynlighet. Derimot høy usikkerhet knyttet til 

håndtering og ansvarsforhold opp mot baneeier.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☒ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak • Påvirke utbedring av sikringstiltak BaneNor i tunnel 

Beredskapstiltak • Dialog og avklaringer med BaneNor  
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UØNSKET HENDELSE Eksplosjon industri (storulykke) ID 23  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

GE Healthcare. Feilfylling på tanker. Resulterer i varmeutvikling og tank som rupterer/eksploderer.  

Lekkasje av utlekket væske med fare for videre spredning. Avsperring av større område på bedriften og mulig evakuering av omgivelser 

(lokalbebyggelse). 

Årsaker Feilfylling 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Tilsyn (lokalt brannvesen og DSB, m.m.) 

Beredskapstiltak 

• Industrivern og samøvelser med lokalt brannvesen 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Vil i tillegg til bedriftens egne ansatte (kan være over 300 på dagtid) også 

berøre nærmiljø med bolig, skole, hotell, m.m. 

Ytre miljø ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Trolig 4, men i verste fall 5. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Tung prosessindustri. Foruten materielle skader som følge av ulykken, tap 

av leveranser og markedsandel. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Utover egne involverte stasjoner, bistand fra sivilforsvar. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☒ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Virksomhetene har god risikostyring og det gjennomføres tilsyn.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☐ Stor ☒ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Lite erfaringstall (nasjonalt) 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☒ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

Det vil etableres en evakueringssone. Eksplosjon ved GE Healthcare 

vil påvirke produksjon og forsyning av medisiner.  

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak  

Beredskapstiltak  
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UØNSKET HENDELSE Akutt forurensning ID 24  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Brannvesenet skal ivareta akuttfasen i hendelser med akutt forurensning, og håndtere mindre hendelser alene. Ved større hendelser 

akutt forurensning overføres hendelsen til IUA. Hendelsen omfatter eksempelvis nedgravde oljetankere, overgrunnstanker, tankbilvelt, 

lekkasje ved bensinstasjon e.l.  

Frakteskip som mister motorkraft og driver på land på Listalandet. Det oppstår lekkasje av bunkers (drivstoff). 

Lekkasjen sprer seg utover et større landskapsvernområde. 

Årsaker Dårlig vær 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Ingen 

Beredskapstiltak 

• IUA / øvelser 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Antatt besetning på skipet. Ingen involverte utover det. 

Ytre miljø ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Listalandet er et viktig naturvernområde med mange rødlistede arter. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Tap av frakteskip. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Statlig aksjon med Kystverket som aksjonsleder. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Registrert 2 tilfeller siste 10-12 år. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Egne erfaringstall. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☒ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

Ofte etableres det en evakueringssone ifm. akutt forurensning. 

Dersom hendelsen oppstår tett på drikkevannskilde vil også 

drikkevannsforsyning påvirkes. 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Mer kunnskap om kart mtp sårbarhet/trafikk, m.m. 

• Avklare ansvar/myndighet med kommuner. 

Beredskapstiltak • Miljøberedskapsanalyse 

• På bakgrunn av analyser, vurderer eksisterende +egnet materiell. 
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UØNSKET HENDELSE Alvorlig hendelse under større arrangement (masseskade)  ID 25  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Bombe eksploderer ved scene på Gjert Karis plass. Masseskade med mange sårede/omkomne. Påfølgende brann i tett 

trehusbebyggelse.   

Årsaker Terror. 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Møte med arrangører i forkant av festival. 

Beredskapstiltak 

• Ingen 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Erfaring fra tidligere arrangement er at det er 1000+ mennesker til stede på 

denne type arrangement. 

Ytre miljø ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Brannrøyk 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Tett trehusbebyggelse med dårlig skille mellom bygg. Fokus i innledende 

fase vil være livreddende, med dertil liten kapasitet til å håndtere brann. 

Brann øker i omfang før slokkearbeid kan starte. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Sivilforsvar, USAR 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☒ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Lite sannsynlig gitt scenarioet.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☐ Stor ☒ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Stor usikkerhet knyttet til hendelsen gitt scenarioet.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

Stort behov for transport/behandling til sykehus.  

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Overvåke større arrangement. Delta i planlegging sammen med andre nødetater/kommuner. 

 

Beredskapstiltak • Spesifikk innsatsplan 

• Bemanning (spesielt sett i lys av at mange arrangementer skjer sommerstid/høytid med 

ferieavvikling) 

 

 

 

 

 

 



Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Brann- og ulykkesrisiko 
Oppdragsnr.: 52206372   Dokumentnr.: ROS-100   Versjon: J03 

  

2022-12-20  |  Side 76 av 86 

 

UØNSKET HENDELSE Ulykke snøscooter/ATV/traktor (redning utenfor allfarvei) ID 26  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Det er en del aktivitet med snøscooter og ATV i ansvarsområde, både i tilknytning til fritidsboliger og jakt/fiske. Ved ulykker med 

snøscooter og ATV er brannvesenet en naturlig redningsressurs som vil bli tilkalt. Ulykkene vil ofte finne sted langt utenfor kjørbare 

bilveier og tilkomst vil være en utfordring. Det har vært flere ulykker med snøscooter på islagte vann, ulykker ute i terreng med ATV, 

bistand til helse hvor person er skadet eller forulykket ute i terreng. 

 

Kollisjon mellom to snøscootere på Hekkfjell. 3 personer hardt skadet.  

Årsaker Fyllekjøring 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Ingen 

Beredskapstiltak 

• Ingen 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Melding om 3 personer skadet. 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Kun mindre lekkasjer fra involverte kjøretøy. 

Materielle verdier ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Skader på 2-3 snøscootere. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Mannskap har kurs i førstehjelp, men utover det ingen formalisert 

kompetanse/materiell på håndtering av denne type hendelser. Må løses 

med privat transport med snøscooter og slede. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Mye scooterkjøring i utmark. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Undersøke eventuelt bidrag sammen med 0-visjonen 

Beredskapstiltak • Avklart forventning/ansvar med eierkommuner 

• Lendegående materiell på aktuelle steder 
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UØNSKET HENDELSE Bil i sjø/elv ID 27  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Bil som kjører utfor veien og havner i sjø/innsjø/elv med behov for livreddende innsats. Veier og broer er stort sett sikret med rekkverk, 

men ved stor fart kan biler havne på innsjø/elv. Det er mange veier som går langs vann. Regionen er et populært turiststed, noe som vil 

medføre en god del ukjente sjåfører på veien og at mange ferdes med bobil/campingvogn som kan gjøre manøvrering mer utfordrende. 

 

Bil av veien på glatt føre. Havner i vann i elv i område Kvås. Antatt 1-2 personer i bilen. 

Årsaker Glatt føre 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Ingen 

Beredskapstiltak 

• Overflatereddere enkelte steder i regionen. I område for aktuelt scenario har BvS ikke denne 

tjenesten.  

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Melding om 1-2 involverte personer. 

Ytre miljø ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Potensiale for utlekket væske i form av drivstoff fra bil til elv. Elv er stor 

resipient og vil medføre rask uttynning. 

Materielle verdier ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Begrenset til et totalskadd kjøretøy. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Avhengig av hvor hendelsen inntreffer, vil den generere bistand fra 

nabostasjon med overflatereddere/redningsdykkere. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Flere registrerte hendelser av denne karakter i eget ansvarsområde. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Noe usikkerhet knyttet til hvor hendelsen oppstår og utrykningstid, som vil i stor grad påvirke 

hendelsens utfall. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Ingen 

Beredskapstiltak • Gjennomgang av hvilke stasjoner som har overflatereddere (utstyr og kompetanse). Også sett i lys 

av at ny brann- og redningsvesenforskrift beskriver overflateredning som en tjeneste BvS har 

ansvar for å levere. 

• Må også vurdere om det er annet utstyr som skulle vært på brannbilene. 
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UØNSKET HENDELSE Ulykke med redningsbehov (arbeidsulykke i høyden, under 

konstruksjoner, bygningskollaps, klatreulykker, mv.) 

ID 28  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Arbeid i høyden, under konstruksjoner, store lagerbygg med reoler og lagringskonstruksjoner som kan velte, personer som faller i 

silo/tank, arbeidsulykker ifm. arbeid på vindmøller mv. Det kan også være redningsbehov knyttet til klatreulykker og andre ulykker 

knyttet til friluftsliv. Denne hendelsen omfatter vedlikeholdspersonell er på inspeksjon av generator på vindmølle ved Buhei 

vindmøllepark. Tårnhøyde 105 m.Person på inspeksjon får illebefinnende og utløser bistandsalarm. 

Årsaker Helse 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Ingen 

Beredskapstiltak 

• Ingen 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Personell opererer i par, og sjelden mer enn det. 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Ingen brann eller lekkasje i hendelsen. 

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Ingen skader på inspisert materiell. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
BvS har ingen kompetanse/materiell mtp håndtering av denne type 

hendelser. Må få regional bistand.  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Antall vindmøller i området øker. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☒ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Lite erfaringstall så langt. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Undersøke hjemmel for å gå tilsyn på slike objekter  

Beredskapstiltak • Kjennskap til bistandsressurser.  

• Dialog med driftsselskap mtp håndteringsevne 

• Innsatsplan 
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UØNSKET HENDELSE Drukningsulykke (redningsdykking) ID 29  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Redningsdykkertjenesten skal bistå ved situasjoner hvor det er fare og/eller mistanke om drukning. Det kan være uhell som gjør at 

personer havner i vann eller selvdrapsforsøk.  

 

Scenario for analysen er en feststemt gjeng på vei hjem i snekke en sen sommerkveld. En person faller over bord. Øvrige i båten er ikke 

i stand til å redde/hjelpe vedkommende.  

Årsaker Promille 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Ingen 

Beredskapstiltak 

• Redningsdykkertjeneste/overflatereddere  

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ En person faller over bord. 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Hendelsen medfører ingen brann/lekkasje. 

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Hendelsen medfører ingen skade på materielle verdier. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Avhengig av hvor hendelsen inntreffer, vil den generere bistand fra 

nabostasjon med overflatereddere/redningsdykkere. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☒ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Utfra fra beskrivelse av hendelse og at lignede hendelser inntreffer både lokalt og nasjonalt vurderes 

det som svært sannsynlig at hendelsen kan inntreffe. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Liten usikkerheten knyttet til kunnskapsgrunnlaget for hendelsen. Men værforhold vil påvirke 

brannvesenets mulighet for innsats.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak  

Beredskapstiltak  
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UØNSKET HENDELSE Drukningsulykke (overflateredning) ID 30  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Behov for hjelp i sjø (går gjennom is, hopping/trussel om selvdrap, grunnstøting mv.). Må være tre kvalifiserte personer for å være et 

komplett lag på overflateredning. Utstyr og kompetanse på overflateredning i Åmot, Farsund, Åseral (seks per stasjon) og Mandal (10 

stk.). Må slås full alarm for å sikre et komplett lag på overflateredning. Oftest langs kysten.  

Årsaker Både tilsiktet menneskelig handling og uhell.  

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Utleie redningsvester  

Beredskapstiltak 

• Kompetanse og utstyr  

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Som oftest få involverte.  

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Ubetydelig.  

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Små konsekvenser.  

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Full alarm for å sikre fullt lag på overflateredning.  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☒ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Oftere enn en gang per år.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Erfaring med denne type hendelse. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak  

Beredskapstiltak • Vurdering av dimensjonering og plassering av kompetanse og utstyr (beredskapsanalyse). 
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UØNSKET HENDELSE Dyreredning ID 31  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Dyreredning gjelder redning av både husdyr, hester ifm. ridning og ville dyr som har behov for frigjøring/redning. Det kan være dyr som 

setter seg fast i myr, går ut i vann eller på annen måte har satt seg fast og trenger redning. Hendelser hvor ville dyr tar seg inn i by/på 

vei kan også utløse behov for dyreredning.  

Svikt i gulv over gjødselkjeller. 3 kuer har falt gjennom. Scenariet er aktuelt i alle eierkommunene til BvS. BvS har ett sett med 

redningssele for større husdyr. 

Årsaker Aldrende driftsbygning. 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Ingen 

Beredskapstiltak 

• Ett sett med redningssele for husdyr. 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Scenario beskriver 3 husdyr. Kan også omfatte gårdbruker og medhjelpere 

på stedet. 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Ingen brann eller lekkasje til omgivelser. 

Materielle verdier ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Skaden på driftsbygningen har allerede oppstått. Utover det er det tap av 

husdyr. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Pr i dag 3, grunnet at redningsseil er en sentral ressurs. Dersom alle 

stasjoner hadde vært satt opp med dette utstyret vil hendelsen bli håndtert 

av nærmeste stasjon. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☒ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Flere registrerte hendelser i eget ansvarsområde. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Det er lav usikkerhet knyttet til vurdering av denne uønskede hendelsen da den er basert på erfaring og 

statistikk. Videre er det vurdert at denne typen hendelse ikke vil variere veldig stort i omfang. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Supplerende spørsmål under landbrukstilsyn (vedr konstruksjonssikkerhet/vedlikehold) 

Beredskapstiltak • Kompetanse/trening 

• Riktig utstyr og bekledning (hvem og hvor) 

• Innsatsplan 
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UØNSKET HENDELSE Skred (snø/stein/jord) ID 32  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Jordras i bebygd område. Ras oppstår på grunn av vannmettet terreng. Et bolighus blir tatt av skredet og ført 50-100 meter ned 

skrånende terreng. Uavklart om det var personer i huset når raset gikk. 

Årsaker Ekstremvær 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Ingen 

Beredskapstiltak 

• Ingen 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Med bakgrunn i beskrivelse om enebolig antas 3-5 personer. 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Sammenraste bygningsdeler blir værende i terreng (fraktes ikke med elv 

eksempelvis) og kan ryddes senere. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Tap av enebolig med inventar og andre eiendeler på tomten (bil, båt m.m.) 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Geoteknisk ekspertise. Initialt vil det bli utalarmert mannskap fra nærmeste 

stasjon. Vindusmelding vil avgjøre videre pådrag. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Mange instanser peker på økt forekomst av ekstremvær. 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☒ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Ikke veldig stor tallbase på denne type hendelser. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☒ Strømforsyning 

☒ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☒ Vare-/persontransport 

Kan være kritisk dersom ras går over sentral infrastruktur (vei/bane). 

Forsyning til GE er kritisk, grunnet kun en farbar vei. 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Kartlegge risikoområde / dialog med NVE 

Beredskapstiltak • Kunnskap og materiell 

• Innsatsplan 
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UØNSKET HENDELSE Flom ID 33  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Elv som går godt over sine bredder. Skjer grunnet store nedbørsmengder i form av regn og i kombinasjon med stor snøsmelting. Stor 

grad av sannsynlighet for at dette vil skje i flere dalfører samtidig. Fremrykningsakser vil bli blokkert, slik at samhandling mellom 

brannstasjoner vil hindres.  

Brannvesenet vil bli brukt til evakuering/redning i denne type hendelser. Mot normaliseringsfase vil det være aktuelt med pumpebistand 

for å tømme kjellere. 

Årsaker Klimaendringer 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Ingen 

Beredskapstiltak 

• Pumper, båter, overflatereddere 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Vil berøre flere lokalsamfunn 

Ytre miljø ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Store vannmengder kan ta med seg ulike objekter. Kan føre til skade på 

bygninger, fartøy nedstrøms elv. Forurensing vil ligge igjen på flere 

landområder når vannmassene trekker seg tilbake. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Store ødeleggelser pga. inntrengning av vann eller skade på bygninger, 

m.m. pga drivgods som kolliderer nedstrøms elv (tømmerstokker i båter 

m.m.) 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Sivilforsvar, Heimevernet, m.m 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☒ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Basert på klimaendringer og kjente hendelser.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Har hatt en slik hendelse siste 5-års periode. Rammet da flere dalfører.  

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☒ Strømforsyning 

☒ Forsyning (mat/medisiner) 

☒ Drikkevannsforsyning 

☒ Elektronisk kommunikasjon 

☒ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak • Kartlegge flomutsatte områder/omfang 

• Vurdere farevarsler 

Beredskapstiltak • Vurdere antall og plassering av overflatereddere m/tilhørende materiell 

• Innsatsplan(er) 
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UØNSKET HENDELSE Dambrudd ID 34  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Dambrudd i Åseral (flere dammer i området). Gjeldende instruks: brannvesenet skal bistå med lokal varsling/evakuering av 

Kyrkjebygda. Dambrudd kan ramme Mandal og Kvinesdal. 

Årsaker Dårlig vedlikehold, klimaendringer, tilsiktet hendelse.  

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

• Ingen 

Beredskapstiltak 

• Har utrykningskjøretøy til bruk for varsling. 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Truer flere lokal- bysamfunn langs elveløpene. 

Ytre miljø ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Mye vrakgods som vil bli ført med elveløpene og som kan påføre 

sekundærskader på materiell det treffer på sin vei nedstrøms. 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Skader på flere bygninger, kjøretøy, veier og teknisk infrastruktur. 

Håndteringsevne ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Sivilforsvar, Heimevern, NVE, m.m.  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☒ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Dambrudd er sjeldne hendelser og dammer i Norge anses som sikre.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☐ Stor ☒ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Dambrudd er sjeldne hendelser og knyttet stor usikkerhet til konsekvensene. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☒ Evakuering  

☒ Strømforsyning 

☒ Forsyning (mat/medisiner) 

☒ Drikkevannsforsyning 

☒ Elektronisk kommunikasjon 

☒ Vare-/persontransport 

Dambrudd kan påvirke samtlige kritiske samfunnsfunksjoner.  

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 Forebyggende tiltak  

Beredskapstiltak • Gjennomgå planverk med de aktuelle kommunene.  
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UØNSKET HENDELSE Tilsiktede hendelser (PLIVO) ID 35  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

PLIVO er en nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO). Prosedyren gir føringer for hvordan 

nødetatene skal samarbeide i slike situasjoner. Hensikten med prosedyren er at nødetatene skal yte rask innsats for å beskytte 

befolkningen der én eller flere gjerningspersoner utfører livstruende vold med våpen eller farlig gjenstand mot flere uskyldige personer. 

Det er politiets operasjonssentral som definerer PLIVO-hendelse. Siden instruksen ble gjeldende fra 2015 har det vært 15 PLIVO-

hendelser i Norge. Brannvesenet har i utgangspunktet handleplikt for å redde liv, avverge eller begrense skade. Brannvesenet må selv 

vurdere risiko for egne mannskaper. Ved hendelser i distriktene hvor det kan ta lang tid før politi er på stedet, kan det medføre ekstra 

press på brannvesenet. Tilsiktede hendelser brannvesenet kan håndtere/komme opp i omfatter demonstrasjoner hvor demonstranter 

går til angrep på brannvesenet, feiere/forebyggende personell som er på tilsyn eller tilsiktede hendelser med enkeltpersoner i skole e.l. 

 

Analysen legger til grunn en psykisk ustabil person med stikkvåpen. Angriper flere personer på lokalt NAV-kontor. Flere steder i vårt 

tjenesteområde vil brann være først på stedet.  

Årsaker Årsaksbildet for slike tilsiktede hendelser er omfattende. Det kan være misfornøyde brukere ved NAV, 

hevngjerrig elev ved skole som tar med våpen/kniv på skole, terrorangrep e.l. Rus, psykiatri mv.  

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 
 

Beredskapstiltak 

• Har årlig samvirkeøvelse med andre nødetater på ledelsesnivå (utrykningsleder og oppover) 

• Nasjonal prosedyre 

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Antatt betjening på kontor, kan også være flere. 

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Hendelsen medfører ingen brann eller utslipp 

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Hendelsen medfører kun mindre skader på bygg/inventar. 

Håndteringsevne ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Utrykningsledere på alle stasjoner har opplæring i PLIVO-instruksen. 

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☒ 5 – Svært sannsynlig ☐ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Det er utfordrende å vurdere sannsynlighet for en slik tilsiktet hendelse. Det er relativt få hendelser som 

blir definert som PLIVO-hendelser historisk sett. PST vurderer det som sannsynlig at flere personer med 

alvorlige psykiske lidelser enn tidligere vil begå grove voldshandlinger og utgjøre en trussel både for seg 

selv og andre (PSTs trusselvurdering 2021). 

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☐ Moderat ☐ Stor ☒ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Lite tallmateriale på hendelsestypen. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak  

Beredskapstiltak • Dette er en pålagt aktivitet hvor vi pr i dag ikke trener alt personell. Iverksette tiltak.  
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UØNSKET HENDELSE Akutte helseoppdrag (hjertestans, selvdrap, mv.) ID 36  

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE 

Brannvesen opplever en økning i antall helserelaterte oppdag. Dette gjelder spesielt i distriktene hvor brannvesenet ofte er første 

nødetat fremme på skadested. I Farsund, Lyngdal, Eiken, Åseral og Mandal er det stasjonert ambulanse. Det er avtale i alle kommuner 

om at brannvesenet har hjertestarter og mannskaper får årlige kurs på hjertestarter og førstehjelp. Mannskaper har ikke akutthjelperkurs 

gjennom Norsk Luftambulanse. Bistand helse faktureres (i hovedsak bistand til frakt ut av terreng/vis sjøvei).  

Helseoppdrag kan være hjertestans, hoppekandidater over sjø/land og andre akutte helsesituasjoner som oppstår.  

Årsaker Menneskelige handlinger – knappe ressurser hos helse 

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak 

 

Beredskapstiltak 

• Kompetanse og utstyr hjertestarter på alle stasjoner  

• Forsterket førstehjelpskurs (Kvinesdal kommune) som kompenserende tiltak pga. lang vei fra 

ambulanse.  

KONSEKVENSVURDERING 

 1 2 3 4 5 Begrunnelse konsekvensvurdering 

Involverte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Få involverte.  

Ytre miljø ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Ubetydelig.  

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Små.  

Håndteringsevne ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Føringer på antall mannskaper ut. Kjøres utkall vaktlag/stasjon.  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

1 – Lite sannsynlig ☐ 2 – Moderat sannsynlig ☐ 3 – Sannsynlig ☐ 4 – Meget sannsynlig ☐ 5 – Svært sannsynlig ☒ 

Begrunnelse 

sannsynlighetsvurdering 

Mange årlige hendelser.  

USIKKERHETSVURDERING 

Liten ☒ Moderat ☐ Stor ☐ 

Begrunnelse 

usikkerhetsvurdering 

Det er knyttet liten usikkerhet til hendelsen, både når det gjelder sannsynlighet og konsekvens. 

Vurderingene er basert på egne erfaringer hos BvS og brannvesen generelt i Norge. Statistikk fra BRIS 

viser at brannvesenet har svært mange oppdrag med akutt bistand helse. 

PÅVIRKNING PÅ KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

☐ Evakuering  

☐ Strømforsyning 

☐ Forsyning (mat/medisiner) 

☐ Drikkevannsforsyning 

☐ Elektronisk kommunikasjon 

☐ Vare-/persontransport 

 

NYE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Forebyggende tiltak  

Beredskapstiltak  

 

 

 

 


