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redningstjeneste IKS’ beredskapsområde (kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan). 
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Forord 
Brannvesenets oppgaver har utviklet seg mye; fra den tiden vektere patruljerte gatene på 
nettene, til man fikk borgerbrannvern med hest og kjerre, til frivillig organisert brannvesen 
og til slutt dagens organisering. Denne utviklingen spenner seg over flere hundre år, der en i 
samme tidsperiode ser en enorm utvikling av samfunnet. Brannvesenet har gått fra å være 
nettopp ett brannvesen til å bli en brann- og redningstjeneste der utfordringene stadig blir 
større. 
 
Begreper som risiko, sårbarhet, håndteringsevne, beredskapsplaner, proaktiv er eksempler 
på ord som ofte har vært å finne i media de senere år.  Etter flere store hendelser lokalt og 
nasjonalt ser en behovet for kjenne risikobildet i sitt nærmiljø. Fosen brann- og 
redningstjeneste IKS, på lik linje med alle landets brannvesen, vil ha ulike utfordringer 
avhengig av risiko og sårbarhetsbildet i det enkelte brannvernområdet.  
 
FBRT ønsker med arbeidet og slutningene som har kommet frem av denne analysen å kunne 
være et brannvesen som på best mulig måte er dimensjonert og organisert for å trygge 
hverdagen for innbyggerne i brannvernregionen.  
 
Denne ROS- analysen vil kunne gi FBRT et godt grunnlag for fremtidig oppbygging av 
beredskap i distriktet. Den bygger på erfaringene/statistiske data men inneholder også 
vurderinger som er gjort på bakgrunn i de samfunnsmessige utviklingstrekkene i overskuelig 
fremtid.   
 
Da FBRT overtok ansvaret for beredskap på vegne av eierkommunene arvet vi også de 
eksisterende brannordningene som kommunene hadde vedtatt å følge. Vårt samarbeid på 
tvers av kommunegrensene gjør det mulig å høste fordelene med en samordnet beredskap 
og gjør det også nødvendig å utarbeide ny Brannordning samlet sett for alle kommunene.  
 
Eierkommunene er ved Lov om kommunal beredskapsplikt pålagt å utarbeide en helhetlig 
ROS analyse. Foreliggende ROS analyse vil også kunne inngå i den overordnede analysen 
som kommunene skal utarbeide.  
 
ROS analysen er fremkommet ved god integrering og samhandling med både ansatte så vel 
som øvrige aktører i lokalsamfunnet. Det er gjennomført møter med ansatte hvor aktuelle 
hendelser ble belyst og analysen er sendt på høring til ansatte. Produktet etter denne 
prosessen ble sendt på ekstern høring til eierkommuner, ansvarlige for viktig infrastruktur, 
politiet, Forsvaret, Fylkesmannen mfl. Høringskommentarene ble deretter bearbeidet og 
ROS analysen lagt fram for styret i FBRT til behandling som deretter sendte denne over til 
Representantskapet til endelig godkjenning.  
 
Det må samtidig rettes en stor takk til alle ansatte, styret og øvrige bidragsytere for å ha 
bidratt i denne prosessen.  
 

Johan Uthus 
Brannsjef 

2014 
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Sammendrag 
Rapporten gir en beskrivelse av risiko- og sårbarhetsbilde relevant for organiseringen og 
dimensjoneringen av Fosen brann- og redningstjeneste IKS i beredskapsområdet (kommunene 
Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan). 
 
Analysen er gjennomført etter anerkjente metoder for utførelse av risiko- og sårbarhetsanalyser på 
kommunalt nivå. Prosjektgruppen har også sikret en bred involvering internt i organisasjonene, 
dette har medført et stort eierskap til analyse for alle ansatte. Rapporten vil i ettertiden bli brukt i 
alle beslutninger i organisasjonen, så vel som å danne grunnlag for ny brannordning med tilhørende 
tiltaksplaner.  
 
Ved kartlegging av risiko og vurdering av sannsynlighet og konsekvens for hendelser ble det kommet 
fram til, etter en rangering, at følgende hendelser representerte høyeste risiko i brannvernregionen: 

 Brann med opptil 4 omkomne 

 Trafikkulykke med lette kjøretøy 

 Ulykke med fritidsbåt 

 Drukningsulykker 

 Trafikkulykke med tyngre kjøretøy 

 Utforkjøring sjø/utilgjengelig terreng 

 Arbeidsulykke 

 Brann i kulturhistoriske bygg 

 Trafikkulykke med farlig gods 

 Brann i skipstrafikk 
 
For å vurdere håndteringsevnen til FBRT IKS av disse hendelsene ble det satt opp til sammen ti 
beredskapsscenario der håndteringsevnen ble vurdert av alle ansatte og ØHF BRP. 
Beredskapsanalysene tar utgangspunkt i at dagens dimensjonering og organisering opprettholdes. 
Resultatet av disse er beskrevet i tabell-form bakerst i rapporten og beskriver både forebyggende og 
beredskapsmessige forbedringspotensialer. Det er også viktig å understreke at det ikke er praktisk 
mulig for FBRT å eliminere all risiko for at uønskede hendelser skal inntreffe.  

 
Revisjon høsten 2017 
Ved utarbeidelse av ROS 2014 ble det forutsatt at denne skulle revideres i 2016/17. Dette 
arbeidet er nå utført og var  både nyttig og nødvendig da det i perioden 2014-2017 har 
skjedd mye innenfor infrastruktur på Fosen. I den reviderte utgaven er det blant annet 
vurdert ROS for utbygging og drift av Fosen Vindpark, nye veitunneler som bygges i 2017-
2019 og nye utfordringer brannvesen har fått gjennom prosjektet Pågående Livstruende 
Vold (PLIVO). Det er fortsatt lite FBRT kan gjøre med Sannsynlighet for at hendelser kan 
oppstå men antall hendelser sett over tid indikerer at det både er færre branner og ulykker 
enn for få år tilbake. En av suksessfaktorene for denne utviklingen er etter all sannsynlighet 
at det har vært gjennomført langvarig og målrettet forebyggende arbeid.  FBRT er i perioden 
betydelig styrket både mht materiell, kompetanse og nye rutiner/prosedyrer.  
 
Johan Uthus 
Brann og Redningssjef  
Brekstad 15. oktober 2017 
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Forkortelser og ordforklaringer 
BRP Brann redning plasstjeneste (Forsvarets brannvesen ved ØHF) 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

FIG Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe 

IUA Sør-Trøndelag Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 

Konsekvens Følger av en hendelse 

Kritisk infrastruktur Grunnleggende infrastruktur som samfunnet er avhengig av for å 
fungere. 

LNG Liquefied Natural Gas - er flytende naturgass som hovedsakelig 
består av metan, men også noe etan samt andre hydrokarboner og 
nitrogen. 

LPG Liquified Petroleum Gas - er en blanding av hydrokarboner som er 
gasser ved normalt trykk og temperatur. De viktigste gassene er 
propan og butan. LPG kan i noen tilfeller være omtrent ren propan, 
i andre tilfeller ren butan eller en blanding av disse to. 

Næringsbygg Defineres som enhver bygning der det bedrives 
næringsvirksomhet, inkl. forretninger, kontorer, 
produksjonslokaler, hoteller, institusjoner, skoler m.m.  

Objektplaner På forhånd utarbeidet informasjon om og beskrivelse av 
enkeltobjekt eller enkeltområde som skal kunne benyttes ved 
utarbeidelse av aksjonsplaner, innsatsplaner og taktiske planer. 

FBRT Fosen brann- og redningstjeneste IKS 

Risiko Den faren en uønsket hendelse representerer. I denne 
kartleggingen er risiko vurdert som en funksjon av sannsynlighet 
og konsekvens.  

RITS  Brannvesenets innsatsgruppe for redningsinnsats til sjøs 

ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 

RVR Restverdiredning 

Sannsynlighet Frekvens for en hendelse 

SWOT-analyse Strength, Weakness, Opportunities and Threats Analyse metode 
som benyttes til å analysere organisasjoner. Brukes i denne 
sammenheng til å vurdere styrkene og svakhetene til FBRT IKS og 
til å finne mulighetene og utfordringene omgivelsene har på 
organisasjonen.  

SOR Standard operasjonelle rutiner 

Særskilt brannobjekt Brannobjekt som omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens § 
13: 

- Kategori A: Fare for tap av mange liv 
- Kategori B: Fare for å ta av økonomiske verdier, 

samfunnsviktige funksjoner etc. 
- Kategori C: Kulturhistoriske bygg 

ØHF Ørland hovedflystasjon 

Akseptkriterier Verdi på en egenskap fastsatt på oppsatte mål og som avgjør om 
en teknisk eller administrativ løsning kan aksepteres. 

PLIVO Pågående LIvstruende VOld 
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1. Innledning 
 

1.1 Formål med ROS-analysen 

Fosen Brann- og redningstjeneste IKS skal være best mulig tilpasset de utfordringene som 
kan oppstå i vårt beredskapsområde, jfr. krav i brann- og eksplosjonsvernlovens § 9. Med 
den bakgrunn ønskes det å oppnå følgende med risiko- og sårbarhetsanalysen: 
 
Kartlegge de ulike farene og identifisere potensielle uønskede hendelser samt vurdere 
risikoen av disse. De kartlagte uønskede hendelsene med høyest risiko (jfr. akseptkriteriene) 
ønskes belyst i en beredskapsanalyse. Beredskapsanalysen skal danne grunnlag for 
konklusjoner og videre handlingsplaner og tiltak. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil være 
grunnlaget i Fosen Brann- og redningstjenestes videre organisering, dimensjonering og 
satsning.  
 
Norsk Standard NS 5814 sier følgende om ROS:  
 

Risiko- og sårbarhetsanalysene nyttes i beslutningsprosesser som både har til hensikt 
å forebygge uønskede hendelser og forberede håndtering av uønskede hendelser, 
slik at tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier kan unngås 
og/-eller bli så små som mulig. 
 
En risiko- og sårbarhetsanalyse bør inngå som en del av en helhetlig risikovurdering, 
og bør derfor omfatte både planlegging, risiko- og sårbarhetsanalyse og 
risikoevaluering. 
 
Gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse må planlegges og vurderes med 
hensyn til hvilket formål den skal tjene, som for eksempel om den skal nyttes som et 
beslutningsgrunnlag på et mer overordnet nivå, eller om den skal ligge til grunn for 
løsning av detaljerte eller spesifikke risikoproblemer. 
 
En analyse som gir en grov identifikasjon og oversikt over risikoforhold kan egne seg 
som grunnlag for beslutninger som skal tas på et overordnet nivå.  Grovanalyse kan 
også ligge til grunn for vurdering av videre arbeid og gjennomføring av mer 
detaljerte analyser. 
 
Hva betyr begrepene risiko- og sårbarhet? 
Risiko gir utrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse.   
 
Uønsket hendelse er en hendelse som kan medføre tap av liv, helse, miljø, viktig 
infrastruktur og materielle verdier. 
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Sannsynlighet sier noe om i hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne 
inntreffe og kan utrykkes med ord eller som en tallverdi.  Frekvens kan brukes i 
stedet for sannsynlighet ved estimering av risiko. 
 
Konsekvens beskriver mulig følge av en uønsket hendelse, som for eksempel tap av 
liv og helse, og uttrykkes med ord eller som tallverdi. 
 
Sårbarhet gir utrykk for manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger 
av en uønsket endelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand. 
 
Analyseobjekt er geografiske, tekniske, organisatoriske, miljømessige eller 
menneskelige faktorer som omfattes av risikovurderingen, herunder eksisterende 
forebyggende tiltak eller beredskap. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller 
beregne risiko.  Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og 
årsaken til og konsekvenser av disse. 

 

1.2 Bakgrunn 

1.1.1. Bakgrunn for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse 

Kommunen plikter at det skal utføres en risikoanalyse for brann og redningstjenesten. 
 
Dette er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernlovens § 9 som sier at kommunen skal 
gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de 
oppgaver det kan bli stilt overfor. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil være et dokument som 
vil være styrende for hvilke type hendelser Fosen brann- og redningstjeneste IKS skal 
dimensjoneres for å kunne håndtere, jfr. Dimensjoneringsforskriften.  
 

1.1.2. Dagens organisering av Fosen brann- og redningstjeneste IKS 

Kommunene på Fosen har siden 2003 hatt et uformelt samarbeid om brannvern. Dette var i 
begynnelsen begrenset til forebyggende brannvern og feiing men gikk så over til et 
Interkommunalt Selskap som ble etablert 1. mars 2011. Kommunene Roan, Åfjord, Bjugn og 
Ørland eier henholdsvis 15 %, 25 %, 30 % og 30 % hver og ansvar og rettigheter er regulert i 
egen Selskapsavtale og Lov om interkommunale Selskap. Fom. 2011 er selskapet organisert 
med Representantskapet som øverste organ, styret som driftsansvarlig og daglig leder 
(Brannsjefen). Se Vedlegg 1 Dagens dimensjonering og organisering av FBRT IKS.   
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Organisasjonskart Fosen brann- og redningstjeneste IKS  
 

 

Figur 1: Organisasjonskart pr. 18.05.17.  

1.1.3. Brannvesenets oppgaver 

Brannvesenets oppgaver er fastsatt i Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11, brannvesenet 
skal: 

- gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, 
farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte 
ulykker  

- gjennomføre brannforebyggende tilsyn  
- gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig 

stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane  
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- utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
krisesituasjoner  

- være innsatsstyrke ved brann  
- være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse  
- etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller 

utenfor den norske territorialgrensen  
- sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg  

  

1.1.4. Brannvesenets tilleggsoppgaver 

I tillegg til brannvesenets oppgaver nevnt i kapittel 1.1.4, innehar Fosen brann- og 
redningstjeneste tilleggsoppgaver: 

- Vedlikehold av egne bygninger, biler og beredskapsmateriell 
- Kurs og øvelser for eget mannskap, private bedrifter, lag og foreninger, offentlige 

institusjoner og andre brannvesen 
- Oljevernberedskap 
- De-icing tjeneste for Ørland lufthavn 
- Oppgaver iht. Tjenesteavtalene inngått med den enkelte kommune.  

 
 

1.1.1. Brannvernregionen 

Brannvernregionen til Fosen brann- og redningstjeneste IKS dekker kommunene Ørland, 
Åfjord, Bjugn og Åfjord og dekker et område med til sammen 14 335 innbyggere over et 
landareal på 1685,89 km2. Det er til sammen registrert 143 særskilte brannobjekt pr. 
01.07.14, se Vedlegg 5 – Oversikt over særskilte brannobjekt i FBRT. Innbyggerne fordeler 
seg som følger på den enkelte kommune: 

Tabell 1: Tall fra SSB Tabell 06913 med tall fra 01.01.2017. 

Kommune Antall innbyggere 

Ørland 5 291 

Bjugn  4 822 

Åfjord 3 263 

Roan 959 

Til sammen 14 335 

 

Tabell 2: Antall fritidsboliger i kommunene pr. 01.03.17. 

Kommune Antall fritidsboliger 

Ørland 226 

Bjugn  1 250 

Åfjord 1 477 

Roan 599 

Til sammen 3 550 
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Det er sannsynlig å tro at befolkningstallet reelt er noe høyere, dette skyldes et stort antall 
overnattingsdøgn ved Ørland Hovedflystasjon, skoleelever som bor på hybler i forbindelse 
med de videregående skolene i Åfjord og Bjugn og samt bidrag fra øvrige overnattingssteder 
i regionen. 
 
Av befolkningen i regionen bor 39% av befolkningen i tettsteder, det er registrert følgende 
tettsteder i brannvernregionen: 

Tabell 3: Tall fra SSB, oversikt over tettsteder for 2016. 

Kommune Tettsted 

Ørland Brekstad 
Uthaug 
Opphaug 
Ottersbo 

Bjugn  Botngård 
Lysøysund 
Karlestrand 

Åfjord Å 

Roan - 

 
Den øvrige og største delen av befolkningen på 61 % bor i spredtbebygde strøk.  
I forbindelse met etablering av Ørland hovedflystasjon som base for de nye kampflyene er 
det utarbeidet en rapport på oppdrag av Ørland og Bjugn kommune som skisserer 
befolkningsutviklingen i disse to kommunene. I 2030 er det skissert at det vil bo mellom 11 
100 og 12 400 personer i Ørland og Bjugn kommune, en vekst på 20 %. Det er da forventet å 
se en særlig vekst blant barn i barneskolealder, voksne mellom 30 og 40 år, samt eldre over 
70 år. 1 

                                                 
1 Demografi og behov som følge av ny kampflybase, 18.04.13, Rambøll.  
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Figur 2: Kart over Fosen brann- og redningstjeneste IKS sitt beredskapsområde, oransje punkt indikerer 
hovedstasjoner og gult indikerer bistasjoner. 

1.1.1.1. Ørland kommune 

Brekstad er tettstedet på Ørland med hovedadministrasjonen for Ørland kommune, og et 
kommunikasjonsknutepunkt for ytre Fosen. I sentrum på Brekstad ligger hovedvekten av 
butikker og servicekontorer. I Ørland kommune er det registrert 58 særskilte brannobjekt: 
hvorav 33 a-objekter, 19 b-objekter og 6 c-objekter.  
 
Hovednæringer er; forsvaret, offentlig og privat tjenesteyting, handel, primærnæringer og 
næringsmiddelindustri. Ørland har to store industriforetak - Grøntvedt Pelagic - Norges 
største sildeleverandør og Mascot Høie - produsent av dyner, puter og sengetøy.  
 
Kommunikasjonsmessig går det flere hurtigbåtanløp til/fra Brekstad, fergeanløp fra 
Brekstad til Valset, fergeanløp fra Garten til Storfosna, busstilbud samt daglig flyavgang til 
Oslo.  
 

1.1.1.2. Bjugn kommune 

Botngård er tettstedet i Bjugn kommune og er hovedadministrasjonssenteret i kommunen. I 
Botngård ligger servicekontorer, sykehjem- og omsorgsboliger, skoler og videregående 
skole. I Bjugn kommune er det registrert 34 særskilte brannobjekter hvorav 28 a-objekter, 5 
b-objekter og 1 c-objekt. 



                                                                                                        Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Side 15 av 81 

 
Hovednæringen er knyttet til landbruket, av store virksomheter er Scanbio sildoljefabrikk i 
Vaskarvika, vindmølleparken på Valsneset og Marine Harvest Fish Feed sin etablering på 
Valsneset.  

1.1.1.3. Åfjord kommune 

I Åfjord kommune er Årnes kommunesenteret men Åfjord kommune består av mange 
grendesamfunn, fra øyene i vest til høyfjellet i øst. 
Tradisjonelt er Åfjord en landbrukskommune, mens Stokksund var særpreget av fiske og 
fiskemottak. I den senere tid har sysselsettingen i offentlig sektor vokst sterkest. I privat 
sektor har sysselsettingen økt mest innen bygg og anlegg. Entreprenørbransjen sysselsetter 
nå ca. 19 % av den yrkesaktive befolkning og er nå større enn tradisjonelt landbruk. 
 
I hele kommunen er det en økende mengde hytter og fritidshus. Handel og offentlig 
servicetilbud er svært godt utbygd i sentrumsområdet Her finnes også videregående skole, 
idrettshall, kommunale industriområder osv. Åfjord og Roan kommune preges nå av 
Europas største vindkraftutbygging på land, der fire av seks vindparker skal etableres i disse 
to kommunene. Etableringen vil medføre omfattende anleggsvirksomhet samt utbygging av 
vegnettet for gjennomføring av spesialtransporter. Det vil i den forbindelse bli etablert to 
vegtunneler mot Stokksund.  

I Åfjord kommune er det registrert 33 særskilte brannobjekter hvorav 30 a-objekter og 3 b-
objekter. 

1.1.1.4. Roan kommune 

Roan er kommunesenteret i Roan kommune, der finner man kommunehus, sykehjem og 
trygdeboliger. Hovednæringen i kommunen retter seg mot primærnæringene og vindkraft, 
på Bessakerfjellet ligger Norges nest største vindmøllepark. Roan kommune i likhet med 
Åfjord kommune preges av vindkraftutbyggingen, også her skal det bygges vegtunnel.  
I Roan kommune er det registrert 15 særskilte brannobjekter hvorav 11 a-objekter, 2 b-
objekter og 1 c-objekt.  
Flere veitunneler bygges i kommende periode og disse er fanget opp i revidert ROS.  

1.2.1 Grensesnitt mot andre ROS-analyser 

Det er funnet følgende ROS-analyser av betydning eller med grensesnitt mot denne 
vurderingen: 

- Reguleringsplan og konsekvensutredning for Ørland Hovedflystasjon, Risiko- og 
sårbarhetsanalyse, 17.01.2014, Forsvarsbygg kampflybase: Det fokuseres her på 
utbyggingen av Ørland Hovedflystasjon (ØHF) og de konsekvenser dette medfører i 
anleggsfasen og driftsfasen, i tillegg til at det påpekes Ørland kommunes rolle i 
beredskapsarbeidet og beredskapsrådets rolle for samordning mellom alle aktører 
med beredskapsansvar. Det er i tillegg i denne analysen påpekt et enkeltscenario 
som berører FBRT spesielt: brann (både i anleggsfase og driftsfase) som er gitt en 
sannsynlighet som tilsvarer en til flere ganger i året i anleggsfasen og neppe oftere 
enn ca. hvert 10. år i driftsfasen. Konsekvensen er satt til svært alvorlig for 
personskade som tilsvarer død eller varig mén både for driftsfasen og anleggsfasen. 
Det er flere forhold som må avklares i forhold til beredskap og forebygging for FBRT i 
anleggsfasen og driftsfasen av prosjektet.  
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- Fylkes-ROS Trøndelag 2014, Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag: Påpeker flere 
hendelser som er aktuelle for brannvernregionen. Det påpekes spesielt behov for 
oppfølging av ROS- og beredskapsanalyse for Ørland kommune og for Ørlandet 
kampflybase.  

- ROS for Ørland kommune, 2014.  
- ROS-analyser utarbeidet av omkringliggende brannvesen.  
- ROS ifbm. vindkraftutbygging. 
- ROS ifbm. etablering av vegtunneler.  

 

1.3 Organisering av prosjektet 

Brannsjefen i FBRT besluttet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter å gjennomføre en 
risikoanalyse og sårbarhetsanalyse. Innad i organisasjonen ble det nedsatt: en 
arbeidsgruppe og en referansegruppe. Arbeidsgruppen har bestått av de ansatte i hel 
stilling. Referansegruppen har bestått av overordnet vakt, brannkonstabler, tillitsvalgte og 
verneombud. I tillegg til å benytte kompetanse og erfaring innad i Fosen brann- og 
redningstjeneste, har andre etater fra kommunen og andre eksterne myndigheter vært 
kontaktet ved behov.  

1.4 Revisjonsrutiner 

Fosen brann- og redningstjeneste er ansvarlig for revisjon av ROS-analysen. Analysen skal 
revideres ved behov, men minimum hvert fjerde år.  
 
Første gangs revisjon ble gjennomført i 2017, 3 år før planlagt revisjon. Behovet for revisjon 
ble utløst av massiv utbygging av infrastruktur og etablering av vindmøllepark.  
 

1.5 Kvalitetssikring 

For å sikre kvaliteten på den ferdige rapporten har det vært gjennomført interne høringer i 
flere omganger. For å sikre at rapporten danner et godt nok grunnlag for å si noe om risiko- 
og sårbarhetsbildet for Fosen brann- og redningstjeneste IKS har det vært nødvendig med 
en ekstern kvalitetssikring. Brannsjef Rolf Søtorp i Salten brann IKS sine kommentarer til 
ROS-analysen kan leses i Vedlegg 6, kommentarene fra Søtorp er knyttet til første utgave.   

1.6 Endringer i samfunn og organisasjon siden forrige revisjon 

 
Infrastruktur 
Fosen er i rivende utvikling med store utbygginger særlig innenfor Energiproduksjon,  
Forsvarsanlegg og veiutbygging. Alle disse prosjektene er godt beskrevet gjennom egne ROS 
analyser og beredskapsplaner. FBRT har vært i inngrep med utbyggere ved utarbeidelse av 
disse dokumentene og våre behov og meninger har blitt tatt hensyn til i disse prosjektene.  
 
Digitalt nødnett 
Kommunikasjon er spesielt viktig både i egen etat men ikke minst i integrasjon med øvrige 
nødetater. I perioden som har gått har digitalt nødnett blitt godt integrert og har nå blitt et 
nyttig verktøy til forandring fra tidligere tider hvor kommunikasjon ofte var et problem 
forårsaket av tekniske årsaker.  



                                                                                                        Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Side 17 av 81 

 

Plivo 
Prosjektet Pågående Livstruende Vold er lansert nasjonalt og våre leder og mannskaper har 
øvd og fått innføring i prinsippene. Dette har skjedd i samarbeid med øvrige nødetater. 
Dette er for øvrig omtalt i eget kapittel i revidert ROS. FBRT har ikke hatt utrykninger til slike 
hendelser i perioden.  
 

Forskrift om brannforebyggende tiltak 
Forskriften ble revidert med virkning fra 1.1.2016 og legger opp til andre prinsipper for 
gjennomføring av forebyggende virksomhet. FBRT har utarbeidet egen plan for tjenesten 
som kvitterer ut forskriftskravene. Ny forskrift medfører blant annet at det skal innføres 
obligatorisk feiing i fritidsboliger, noe som medfører at det må ansettes en feier i helstilling 
for denne tjenesten.  
 
Ansatte 
Ved utarbeidelse av ROS 2014 hadde FBRT noen avvik i forhold til krav til antall ansatte. 
Dette er tatt vare på gjennom ansettelse av branninspektør på forebyggende i hel stilling og 
ansettelse  av innsatsledere ved alle stasjoner.  
 
Kompetanse  
Det vil alltid være behov for utvikling av kompetanse blant egne ansatte. Grunnleggende her 
er Grunnkurs for deltid og første kull avla eksamen i juni med meget godt resultat. Fortsatt 
er det behov både for grunnkurs og kurs for utrykningsledere. Dette arbeidet fortsetter 
fremover.  
 
Brannløfet 
I forbindelse med Gjensidiges 200-årsjubileum ønsket forsikringsselskapet å gi noe tilbake til 
befolkningen. 350 mnok er delt ut til det norske folk igjennom gaver til brannvesenets 
forebyggende arbeid og beredskapsarbeid. FBRT har fått tildelt midler til forebyggende 
arbeid rettet mot risikogruppene og 3 pakker for overflateredning. 
 
Tilsyn fra Arbeidstilsynet 
Det ble høsten 2016 gjennomført tilsyn fra arbeidstilsynet ved FBRT. Det ble påpekt avvik på 
det fysiske arbeidsmiljøet og brannstasjonene ved Brekstad, Botngård og Åfjord må 
renoveres/nybygges. I tillegg ble det gitt avvik for manglende dokumentasjon på kjemisk 
helsevern. Begge avvikene er nå ukvittert i form av forbedrede rutiner på kjemisk helsevern 
og plan for bygningsmessige tiltak i hver enkelt kommune.  
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2. Metode 

2.1. Gjennomføring av prosjektet 

I arbeidet med gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalysene ble Veileder for kommunale 
risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av direktoratet for sivilt beredskap benyttet. FylkesROS 
sjø utarbeidet for Møre og Romsdal fylke ble benyttet som et utgangspunkt når rapporten 
skulle utarbeides.  
 
Arbeidet startet høsten 2013 med at alle ansatte deltok i en tankeprosess for å kartlegge de 
ulike uønskede hendelsene som kan oppstå i FBRT`s beredskapsområde (vedlegg 4). Ved å 
involvere samtlige i tankearbeidet med å kartlegge de uønskede hendelsene som kan 
oppstå, ønsket en å sikre forankring for analysen i hele organisasjonen. 
 
De uønskede hendelsene som ble kartlagt høsten 2013 ble av arbeids- og styringsgruppa 
samlet og gjennomgått. De uønskede hendelsene ble så risikovurdert av arbeids- og 
styringsgruppa. Etter å ha rangert de uønskede hendelsene etter risiko, ble de hendelsene 
som ble vurdert som mest kritisk inkludert i ulike beredskapsscenarioer. For å vurdere 
FBRT’s håndteringsevne for de ulike beredskapsscenarioene ble det benyttet SWOT-
analyser utført av brannkonstablene og arbeidsgruppa. Oppsummeringene av SWOT-
analysene danner videre grunnlaget for konklusjoner, handlingsplan og investeringsplan. 
 
For å kvalitetssikre arbeidet ble dokumentet sendt på høring til alle ansatte etter at første 
utkast var klart. Arbeids- og styringsgruppen mener at å involvere alle ansatte i arbeidet 
med analysene, i seg selv er med på å kvalitetssikre arbeidet ved at de ’kjenner best hvor 
skoen trykker’. Før ekstern kvalitetssikring av brannsjefen i Salten brann IKS fant sted, ble 
det gjennomført et møte med tillitsvalgte og verneombud for å kvalitetssikre innholdet 
internt.  
 
Etter endt høring og ferdigstillelse av dokumentet, må analysen godkjennes av brannsjefen. 
Dokumentet framlegges så for behandling i styret til FBRT IKS og senere representantskapet.  
 

2.2. Kilder 

I risiko- og sårbarhetskartleggingen ble det brukt kvantitative analyser der det var 
hensiktsmessig. Det statistiske materialet ble i stor grad innhentet fra vegmyndigheter, 
sjøfartsmyndigheter, forsikringsselskap og DSB. Troverdighet og godt statistisk tallmateriale 
ble vektlagt i arbeidet. Dette for å unngå at tilfeldige variasjoner og enkeltulykker skulle få 
prege våre vurderinger og konklusjoner. 
 
I tilfeller hvor kvantitative analytiske metoder ikke lar seg benytte, er kvalitative analyser 
benyttet. Dette kan være i tilfeller hvor det ikke finnes datagrunnlag, det er lite 
datagrunnlag eller hvor hendelsene er komplekse. Det er i slike tilfeller benyttet 
kompetanse innad i organisasjonen, samt knyttet kontakter med ekstern fagkompetanse, 
for å kunne fastslå risikobildet for den aktuelle hendelsen. Ekstern fagkompetanse som er 
benyttet er bl.a. andre avdelinger innad i egen kommune, næringsvirksomheter og DSB.  
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2.3. Akseptkriterier for sannsynlighet og konsekvens 

Inndelingen i akseptkriterier er gjort med veiledere for ROS og inndeling i tilsvarende 
prosjekt som utgangspunkt. Inndelingen er tilpasset lokale forutsetninger.  
 
Følgende inndelinger for sannsynlighet benyttes i det videre arbeidet: 
 

Tabell 4: Vurderingskriterier for sannsynlighet 

Verdi  Begrep Frekvens  

1 Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år 

2 Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 
50. år 

3 Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år 

4 Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år 

 
I vurderingen av sannsynlighet for en hendelse benyttes erfaringer i form av statistikk og 
faglig skjønn. Fremtidige utfordringer og endringer i samfunnet som vil få konsekvenser for 
brannvesenet er også tatt med i vurderingene. 
 
Konsekvensklassifisering for liv, helse, miljø og materielle verdier er vurdert etter følgende 
kriterier: 

Tabell 5: Vurderingskriterier for konsekvens 

Verdi  Konsekvens Menneske  Miljø / 
kulturhistoriske 
verdier 

Økonomiske verdier 

1 Liten Ingen personskader Ingen skader Skader/verditap opptil 
kr. 1 000 000 

2 Mindre  Få og små personskader  Mindre skader Skader/verditap opptil 
kr. 5 millioner 

3 Omfattende Få, men alvorlige 
personskader (inntil 3) 

Omfattende skader  Skader/verditap opptil 
kr. 50 millioner 

4 Alvorlig Opp til 4 døde 
Opp til 6 alvorlige skadde 
Opp til 30 evakuerte 

Alvorlige skader på 
miljø / tap av 
uerstattelige 
kulturhistoriske 
verdier  

Skader/verditap opptil 
kr. 250 millioner 

5 Katastrofalt  Over 4 døde 
Over 6 alvorlig skadde 
Over 30 evakuerte 

Svært alvorlige og 
langvarige skader på 
miljøet / tap av 
nasjonale 
uerstattelige 
kulturhistoriske 
verdier 

Skader/verditap over 
kr. 250 millioner 

 
Hendelser med tap av dyreliv skal vurderes som alvorligere enn branner med kun tap av 
materielle verdier. Dette gjøres ved at den økonomiske verdien til dyr dobles når 
konsekvensen vurderes.  
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Ved vurdering av størrelsen på tap av økonomiske verdier skal det også tas hensyn til 
produksjonstap og andre følgekostnader utover det rene materielle tapet som følge av 
hendelsen.  

2.4. Fastsetting av risiko 

Gjennom ROS for FBRT IKS blir sannsynlighet og konsekvens definert for utvalgte uønskede 
hendelser. Ut fra fastsatt sannsynlighet og konsekvens plasseres hendelsene i følgende 
risikomatrise: 
 

Tabell 6: Risikomatrisen som benyttes videre i rapporten 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 
 

Rød: høy risiko. Risiko må reduseres 
Gul: middels risiko. Risikoreduserende tiltak må vurderes 
Grønn: lav risiko. Risikoen håndteres gjennom opprettholdelse av eksisterende beredskap og tiltak 
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3. Kartlegging av risiko 
 
I arbeidet med å identifisere uønskede hendelser utfordret prosjektgruppen alle ansatte. 
Med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra de ansatte ble det satt opp en oversikt over til 
sammen 40 identifiserte hendelser / risikoer som skulle danne utgangspunkt for videre 
analyse. 
 

3.1. Utvalg av hendelser 

Med utgangspunkt i hvilke hendelser det anses som sannsynlig at kan være 
dimensjonerende for FBRT’s beredskap og forebyggende arbeid, valgte prosjektgruppa ut 
hendelsene i Tabell 7: Oversikt over uønskede hendelser som utgangspunkt for risiko og 
sårbarhetsanalysen. Dette er et utvalg av hendelser som strekker seg ut over de dagligdagse 
utfordringene brannvesenet møter, der noen nærmer seg Worst Case og andre peker på 
forebyggende og planmessige utfordringer.  
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Tabell 7: Oversikt over uønskede hendelser 

Hendelse A Brann med fare tap av liv (opptil 4 omkomne, over 4 omkomne) 
A1: Brann med opptil 4 omkomne (boligbrann, hyttebrann) 
A2: Brann med flere enn 4 omkomne (institusjon, skole, forsamling, borettslag, 
barnehage, salgslokale, overnattingssted) 

Hendelse B Brann i næringsbygg/industri  
B1: Brann i næringsbygg/industribygg/lager/opplag/driftsbygning som 
oppbevarer farlig vare 
B2: Brann i næringsbygg/industribygg/lager/opplag/driftsbygning som ikke 
oppbevarer farlig vare 
B3: Brann i kritisk infrastruktur 

Hendelse C Brann i kulturhistoriske bygg (vernede/fredede bygg/anlegg, listeførte kirker, 
bygninger/samlinger av særlig kulturhistorisk verdi for den enkelte kommune) 

Hendelse D Brann i skipstrafikk 

Hendelse E Brann i fritidsfartøy/småbåthavn/gjestehavn/båtopplag 
E1: Brann i fritidsbåt 
E2: Brann i gjestehavn 
E3: Brann i småbåthavn/båtopplag/marina 

Hendelse F Drukningsulykker 

Hendelse G Trafikkulykker (personbiler, tyngre kjøretøy, utforkjøring i sjø, farlig gods) 
G1:Trafikkulykke med lette kjøretøy (personbil, mc) 
G2: Trafikkulykke med farlig gods 
G3: Trafikkulykke med buss/rutegående transport/tyngre kjøretøy 
G4: Utforkjøring sjø/utilgjengelig terreng 
G5: Trafikkulykke i vegtunnel 

Hendelse H Skogbrann (inkluderer kratt-, lyng-, gressbrann) 

Hendelse I Flyhavari 

Hendelse J Arbeidsulykke 

Hendelse K Naturskapte hendelser (ras, ekstremvær, steinsprang etc.) 
K1: Ras/utglidninger 
K2: Ekstremnedbør/flom/springflo 
K3: Vind 

Hendelse L Akutt forurensning 
L1: Akutt forurensning på sjø/strandsone 
L2: Akutt forurensning på land 

Hendelse M Medisinsk bistand 

Hendelse N Brann i tunnel 

Hendelse O PLIVO 
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3.2. Vurdering av risiko forbundet med hendelser 

3.2.1. Hendelse A: Brann med fare for tap av liv 

Vi har valgt å dele hendelsen Brann med fare for tap av liv inn i to kategorier. 
- A1: Brann med opptil 4 omkomne (boligbrann, hyttebrann etc.) 
- A2: Brann med flere enn 4 omkomne (institusjon, skole, forsamling, borettslag, 

barnehage, salgslokale, overnattingssted) 
Bakgrunnen for at vi ønsker å skille dette med to underkategorier er med bakgrunn i 
branner med over 4 omkomne skjer svært sjeldent samtidig som at regjeringen har satt et 
nasjonalt mål i st.mld.nr. 35 Brannsikkerhet at det ikke skal forekomme branner med over 4 
omkomne.  
 
A1. Brann med opptil 4 omkomne 
Brannstatistikken ser man at det i gjennomsnitt de siste 10 år i Norge at det omkommer i 
overkant av 60 personer i året som følge av brann i Norge. 80 % av alle som omkommer i 
branner omkommer i boligbranner. Eldre mennesker over 70 år er sterkt overrepresentert i 
brannstatistikken. Som følger av at denne aldersgruppen har det spesielt blitt satt fokus på 
eldre og brannsikkerhet i NOU 2012:4 Trygg Hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper for 
å redusere risikoen for å omkomme i brann for denne aldersgruppen. Eldrebølgen gir en 
fordeling i befolkningen som viser et økt antall eldre de kommende årene, dette gir økte 
utfordringer til både brannvesen og kommune.  
 

Vurdering av sannsynlighet 
I tidsperioden 1997-2012 har det i brannvernregionen til sammen blitt registrert 4 
omkomne i brann, jfr. DSB statistikkdatabase. Dette er den eneste statistikken for 
brannvernregionen alene og spenner seg over en forholdsvis kort tidsperioden statistisk 
sett. Tallmaterialet for beredskapsområdet ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Basert 
på tidligere tallmaterialer, erfaringer og forventinger til befolkningsvekst i området vurderes 
hendelsen som sannsynlig ut fra gitte kriterier.  
 

Vurdering av konsekvens 
Konsekvensen av en brann med opptil 4 omkomne vil være alvorlig.  
 
A2. Brann med over 4 omkomne 
Branner med flere enn 4 omkomne forekommer nasjonalt svært sjeldent, 
brannvernforeningens statistikk sier følgende om store branner siden 1970: 

- 2008: Stasjonsgata i Drammen, 7 omkomne 
- 2008: Urtegata i Oslo, 6 omkomne 

- 1986: Hotell Caledonien i Kristiansand, 14 omkomne 
- 1983: Larvik Sykehjem, 5 omkomne 

- 1979: Alstadhaug sykehjem, 14 omkomne 
- 1978: Statfjord A, 5 omkomne 
- 1976: Jotun fabrikker i Sandefjord, 6 omkomne 
- 1971: Hesselberggaten i Oslo, 6 omkomne 



                                                                                                        Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Side 24 av 81 

Nasjonal statistikk viser at branner med flere enn 4 omkomne inntreffer sjeldent ser man 
likevel at slike hendelser repeterer seg selv og inntreffer på nasjonal basis med jevne 
mellomrom.  
 
I beredskapsområdet er det ikke kjennskap til at slike hendelser har inntruffet i nyere tid.  
 
Det er tilsammen registrert 109 særskilte brannobjekter kategori a.  
 

Vurdering av sannsynlighet 
I nasjonal sammenheng er det svært sjeldent at det er branner med over 4 omkomne i 
samme brann. Gitt at brannvernregionen er representerer et landsgjennomsnitt vurderes 
hendelsen brann med over 4 omkomne som lite sannsynlig.  
  

Vurdering av konsekvens 
Konsekvensen av en brann med over 4 omkomne vil være katastrofal. 
 
Vurdering av risiko 

Tabell 8: Risikovurdering av hendelse A: Brann med fare for tap av liv 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig    A1  

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig     A2 

 
Kilder: 
Brann og uhellsstatistikk hentet fra DSB 
Stortingsmelding nr 35 Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 
Brannstatistikk fra Brannvernforeningen 
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3.2.2. Hendelse B: Brann i næringsbygg/industri  

Brann i næringsbygg/industri er delt inn i tre underhendelser: 
- B1: Brann i næringsbygg/industribygg/lager/opplag/driftsbygning som oppbevarer 

farlig vare 
- B2: Brann i næringsbygg/industribygg/lager/opplag/driftsbygning som ikke 

oppbevarer farlig vare 
- B3: Brann i kritisk infrastruktur 

 
B1: Brann i næringsbygg/industri/lager/opplag/driftsbygning som oppbevarer farlig vare 
menes objekter som oppbevarer farlig vare etter forskrift om håndtering av brannfarlig, 
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes til håndteringen 
(forskrift om farlig vare) over sine meldepliktige grenser til DSB via Altinn.no og lager av 
eksplosjonsfarlig stoff/fyrverkeri etter eksplosivforskriften.  
 
B2: Brann i næringsbygg/industri/lager/opplag/driftsbygning omfatter bygninger i denne 
kategorien som ikke oppbevarer meldepliktige/søknadspliktige mengder med farlig 
vare/eksplosiver. Mengder farlig vare som ikke er søknadspliktige/meldepliktige etter 
forskriften omhandles i B2 og ansees som påregnelig å møte på i situasjonsbetingede 
bygningsbranner der slike mengder forefinnes. 
 
B3: Det har vært diskutert å inkludere hendelser tilknyttet bortfall av kritisk infrastruktur. 
Dette har det blitt besluttet og ikke inkludere i denne analysen da det er andre sektorers 
ansvar å vurdere ROS for denne type scenario. FBRT har valgt å omtale hendelser tilknyttet 
brann i kritisk infrastruktur da dette ofte kan være krevende branner med alvorlige 
konsekvenser for samfunnet. Brann i kritisk infrastruktur er ofte branner som kan få store 
konsekvenser samfunnsmessig. Leverandørene/ansvarlige for den enkelte kritiske 
infrastruktur er selv ansvarlig for å ha gode beredskapsplaner og underrette brannvesenet 
om dette, dette på grunn av at slik infrastruktur kan potensielt være vanskelig å nå, gi 
taktiske utfordringer mtp. Slokketeknikk etc. Hendelsen vurderes ikke ytterligere men tas 
hensyn til i videre planlegging.  
 
B1. Brann i næringsbygg/industribygg/lager/opplag/driftsbygning som oppbevarer farlig 
vare 
Kriteriet for denne type hendelser er at det oppbevares meldepliktige mengder med farlig 
vare i objektene, de vanligste stoffene som oppbevares i distriktet er LPG, LNG, oksygen, 
bensin, diesel samt noe acetylen. Brannvesenet fikk med ny forskrift om farlig vare utvidet 
tilsynsansvar, for FBRT IKS har dette så langt ikke vært en prioritert oppgave, men dette skal 
følges opp med tilsynsaksjoner i 2014. Typiske anlegg som kommer inn under kategorien 
kan være industri som bruker brannfarlig-/reaksjonsfarlig gass i tilvirkningen/utvinningen, 
salg av propan til private, bensinstasjoner etc.  
 
DSB sine historiske granskninger over brann i næringsbygninger viser at brann i næringsbygg 
utgjorde 31 % av alle bygningsbranner i tidsperioden 1992-2009. 7 % av alle omkomne i 
branner omkommer i branner i næringsbygninger, 5 % i særskilte brannobjekt. DSBs 
historiske granskinger av næringsbranner viser at for bygninger som fraviker eller 
forsømmer byggeforskriftene oftere får større konsekvenser ved brann.  
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I brannvernregionen er det også virksomheter som har eget industrivern. Dette er 
virksomheter med mange ansatte og der brann/ulykke kan få store konsekvenser. Enkelte 
av virksomheten bedriver prosesser som på nasjonalt nivå har en høy brannfrekvens og der 
branntilløp er forventet.  
 

Vurdering av sannsynlighet 
På bakgrunn av de virksomheter som finnes i brannvernregionen er sannsynligheten for et 
branntilløp til mindre sannsynlig.  
 

Vurdering av konsekvens 
Konsekvensene av en brann i næringsbygg/industribygg/lager/opplag/driftsbygning som 
lager farlig vare kan være katastrofale, men det er en rekke barrierer for å hindre en 
storulykke. Det eliminerer imidlertid ikke risikoen for et worst case scenario. Konsekvensen 
for denne type hendelser er etter faglig skjønn satt til å være alvorlig.  
 
B2. Brann i næringsbygg/industribygg/lager/opplag/driftsbygning som ikke oppbevarer 
farlig vare 
Denne type branner kjennetegnes av at det som oftest blir store branner dersom de ikke 
slukkes på et tidlig tidspunkt. Bygningsmassen som faller inn under denne kategorien har 
ofte store useksjonerte areal som krever stor slagkraft fra brannvesenets innsatsstyrke og 
ofte medfører usikkerhet tilknyttet oppbevaring mindre, men ikke ufarlige, mengder av 
brannfarlig vare.  
 
Driftsbygninger i landbruket faller inn under denne kategorien, det er mange gårdsbruk i 
beredskapsområdet av stor størrelse. Det har i de senere år blitt satt mer og mer fokus på 
brannsikkerhet i driftsbygninger i landbruket og flere branntekniske krav har blitt satt for 
denne type bygg. Fellestrekk for disse er at de ofte ligger i områder med dårlig 
vannforsyning og med lengre utrykningstid for brannvesenet.  
 
Av industriområder i brannvernregionen er disse tilknyttet Brekstad, Kråkvåg, Uthaug, 
Ottersbo, Vaskarvika, Valsneset, Lysøysund, Årnes, Revsnes, Roan og Bessaker. Industrien 
omfatter alt fra fiskeforedling, forproduksjon, mekaniske verksted til dyneproduksjon. 
Næringsbygg tilknyttet salgsnæringen er tilknyttet tettstedene. Øvrige lager og opplag er 
spredt over hele brannvernregionen og er av mindre størrelse.  
 
I denne kategorien tilfaller branner med store økonomiske og dels samfunnsmessige 
konsekvenser. 18. januar 2014 utviklet en boligbrann til en bybrann med tilsammen 40 
bygninger som gikk tapt, der 17 var bolighus og 1 fredet bygning.  
 
 
Vurdering av sannsynlighet 
Det har i brannvernregionen vært registrert til sammen 97 næringsbranner i tidsperioden 
1986-2009, det skilles ikke på skadegrad. Hvis en differensierer forekomsten av 
næringsbrannene basert på befolkningsspredningen ser man at næringsbranner 
forekommer hyppigst i Åfjord og sjeldnest i Roan. Basert på tidligere erfaringer og opplevde 
branner i brannvernregionen er brann i næringsvirksomhet med omfattende skade 
sannsynlig.  
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Vurdering av konsekvens 
Mange av næringsbrannene som er omtalt i statistikken blir slukket på et tidlig stadium og 
det blir sålede små konsekvenser. For den type branner som inntrer i hyppigheten sannsynlig 
er konsekvensene omfattende.  
 
 

Tabell 9: Risikovurdering av hendelse B: Brann i næringsbygg/industri 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig   B.2   

Mindre sannsynlig    B.1  

Lite sannsynlig      

 
Kilder: 
Kjennetegn og utviklingstrekk ved næringsbranner 1986-2009, rapport utgitt av DSB: 
Statistikk fra DSBs statistikkdatabase 

 



                                                                                                        Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Side 28 av 81 

3.2.3. Hendelse C: Brann i kulturhistoriske bygg  

Det er i brannvernregionen registrert til sammen 9 fredede bygninger/anlegg. Disse spenner 
fra gamle forsvarsanlegg, fyrstasjoner, gårder etc. Av kirkene i distriktet er det registrert til 
sammen 5 listeførte kirker, det er også en rekke museumssamlinger av stor kulturhistorisk 
verdi for den enkelte kommune. Det er ikke registrert områder med eldre tett 
trehusbebyggelse.  
 
Flere av bygningene i de overnevnte kategoriene er jevnlig i bruk enten som museum eller 
som forsamlingslokaler eller overnattingssted. Dette medfører alltid en utfordring med 
tanke på å ivareta brannsikkerheten til de som benytter bygningene samtidig som at 
bygningen skal bestå slik den har vært for å ta vare på de kulturhistoriske verdiene. Fosen 
brann- og redningstjeneste IKS har god dialog med de ulike byggesakskontorene i de enkelte 
kommunene både for å håndtere krevende saker og ulovligheter, deriblant blir slike saker 
håndtert der.  
 
I stortingsmelding nr 35 Brannsikkerhet er det sagt at det ikke skal forekomme tap av 
uerstattelige kulturhistoriske verdier, siden dette er en viktig del av kulturarven vår og slike 
tap alltid vil være av nasjonal verdi.  
 
Det er ett objekt som så langt ikke er registrert som særskilt brannobjekt, de resterende er 
registrert enten som kategori A eller kategori C objekt. Dette bidrar til økt fokus på 
brannsikkerhet gjennom jevnlige tilsyn.  
 
Ved vurdering av sannsynlighet og konsekvens for denne hendelsen vurderes ikke tap av liv, 
da dette blir vurdert i andre hendelser.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Sannsynlighet for brann i kulturhistoriske uerstattelige verdier er mindre sannsynlig.  
 
Vurdering av konsekvens 
Konsekvensen ved brann i kulturhistoriske uerstattelige verdier vil være katastrofal.  
 
Vurdering av risiko  

Tabell 10: Risikovurdering av hendelse C: Brann i kulturhistoriske bygg 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig     C 

Lite sannsynlig      

 
Kilder: 
Stortingsmelding 35: Brannsikkerhet 
Uttale fra Håpnes hos fylkesmannen.  
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3.2.4. Hendelse D: Brann/hendelse i skipstrafikk 

I alle kommunene i brannvernregionen er det kystlinje med skipstrafikk-leia som nærmeste 
nabo. Brannvesenet har plikt etter anmodning å yte innsats ved brann og ulykker i 
sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen jfr. brann- og 
eksplosjonsvernlovens § 11, dette ble satt på dagsordenen etter den katastrofale brannen 
på Scandinavian Star i 1990. Denne plikten er generell og Staten har derfor inngått avtale 
med syv brannvesen for å kunne yte bistand ved redningsinnsats til sjøs (RITS).  
 
Brannsikkerheten i skip ivaretas primært av skipet selv gjennom forebyggende tiltak og 
mannskaper som er trente for situasjonen. Bistand fra brannvesenet kommer sekundært. En 
har flere eksempler på at brannvesenet har ytt bistand ved skipsbranner og skipsulykker 
(MS Nordlys i 2011 og Scandinavian Star 1990). 
 
Iflg. Sjøfartsdirektoratets rapport om ulykkesutvikling 2000-2010 går antallet 
arbeidsulykker/personulykker på skip ned, mens skipsulykker viser en økende tendens. 
Grunnstøtinger og kontaktulykker er de største ulykkestypene, mens brann/eksplosjon pr 
2010 er den tredje mest forekomne ulykkestypen, brann på mindre fiskefartøy er mest 
representert.  
 
D. Vurdering av sannsynlighet 
Det er flere ferge- og hurtigbåtanløp i brannvernregionen, samt at det passerer mye 
nyttebåttrafikk langs leia gjennom hele året. Tall fra SSB viser at i skipstrafikken fra 
Trondheim til Tromsø i perioden 2000-2011 forliser eller havarerer i underkant av 3 skip i 
året som følge av brann. På bakgrunn av dette settes sannsynligheten for en hendelse med 
brann i skipstrafikk til mindre sannsynlig. 
 
 
D. Vurdering av konsekvens 
Konsekvensen av en brann i skipstrafikken vil være katastrofal.  
 
 
Vurdering av risiko 
 

Tabell 11: Risikovurdering av hendelse D: Brann i skipstrafikk 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig     D 

Lite sannsynlig      

 
Kilder: 
1) Ulykkesutvikling 2000-2010 avd. strategisk sikkerhet 2011, Sjøfartsdirektoratet.  
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3.2.5. Hendelse E: Brann i fritidsfartøy/småbåthavn/gjestehavn/båtopplag 

- E1: Brann/ulykke i fritidsbåt 
- E2: Brann i gjestehavn 
- E3: Brann i småbåthavn/båtopplag 

 
E1. Brann/ulykke i fritidsfartøy 
Det er valgt og både fokusere på brann og ulykker i denne hendelsen da begge kan være 
aktuelle for brannvesenet å måtte bistå ved. I DSB' statistikk over brannvesenets 
utrykninger har det til sammen vært 3 utrykninger tilknyttet brann i fritidsbåt i 
brannvernregionen fra 2000-2012. Hvis en ser på antall omkomne i ulykker med fritidsfartøy 
på landsbasis i perioden 2001-2012 var i snitt 46 omkomne i året, i samme tidsperiode var 
det til sammen 11 omkomne i brannvernregionen, Ulykkene med omkomne i 
brannvernregionen var i all hovedsak tilknyttet kantring og fall over bord.  Av ulykkene 
tilknyttet omkomne i fritidsfartøy er det ikke alle redningsaksjonene brannvesenet bistår 
ved. Av brannvesenets egen statistikk fra 2011-2013 har det til sammen vært gjennomført 
tre redningsoppdrag til sjøs.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Basert på statistikk og tidligere erfaringer vurderes hendelsen med brann/ulykke i 
fritidsfartøy til å være sannsynlig da dette er en hendelse som svært sjeldent skjer flere 
ganger i året.  
 
Vurdering av konsekvens 
Basert på konsekvensene av tidligere ulykker i brannvernregionen settes konsekvensen her 
til alvorlig.  
 
 
E2. Brann i gjestehavn 
I sommerhalvåret er det flere båthavner som benyttes som gjestehavner. Gjestehavner er 
beregnet for turister reisende i fritidsbåt og benyttes således til overnatting. Erfaringsmessig 
har det ikke vært branner i brannverndistriktet i båter som er i gjestehavn. Hendelser i 
denne kategorien kan være hendelser med store konsekvenser både for liv og materielle 
verdier. Dette med grunnlag i at mange fritidsbåter er laget i plastmaterialer samt 
oppbevarer farlig vare som propan og bensin som ligger tett mot hverandre.  
 
 
 Vurdering av sannsynlighet 
Brann i gjestehavn med konsekvenser for liv og helse er mindre sannsynlig.  
 
Vurdering av konsekvens 
Konsekvensen av en slik hendelse vil være alvorlig.  
 
E3. Brann i småbåthavn/båtopplag 
Brannvernregionen har en lang kystlinje som benyttes flittig av fritidsbåter. Det er ca. 20 
småbåthavner i brannvernregionen av relativt små størrelse, de fleste av disse tilbyr 
gjestehavn. Av båtopplag er det private aktører som leier ut tidligere 
garasjeanlegg/driftsbygninger som båtopplag. På nasjonalt plan ser en at branner i slike 



                                                                                                        Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Side 31 av 81 

anlegg ofte medfører formidable tap av materielle verdier. I desember 2012 i Søgne brant et 
båtopplag med 12 fritidsbåter opp. Det har ikke vært branner i båtopplag i 
brannvernregionen, men det har forekommet branner i småbåthavner. 
 
 
 Vurdering av sannsynlighet 
En hendelse tilknyttet brann i småbåthavn/båtopplag vil erfaringsmessig være en sannsynlig 
hendelse.  
 
Vurdering av konsekvens 
Verdiene av fritidsbåtene har blitt høyere og høyere de senere år og de økonomiske 
konsekvensene av en brann i småbåthavn/båtopplag vil være omfattende.  
 
 
Vurdering av risiko 

Tabell 12: Risikovurdering av hendelse E: Brann i fritidsbåt/gjestehavn/småbåthavn/båtopplag 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig   E.3 E.1  

Mindre sannsynlig     E.2  

Lite sannsynlig      

 
Kilder: 

1) Oversikt over norske marinaer www.batmagasinet.no  
2) DSB’s statistikkdatabase 
3) Statistikk over dødsulykker med fritidsfartøy hentet fra www.sjofartdsdir.no  

http://www.batmagasinet.no/
http://www.sjofartdsdir.no/
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3.2.6. Hendelse F: Drukningsulykker  

Norsk folkehjelp fører statistikk over drukningsulykkene i Norge. I tidsperioden 1998-2010 
har det i snitt vært i overkant av 100 dødsfall årlig knyttet til drukning i Norge. I samme 
tidsperioden i Sør-Trøndelag omkommer mellom3 og 12 personer årlig. Bare fra FBRT's 
oppstart har det vært registrert 3 redningsoppdrag til sjøs. I brannvernregionen er det som 
tidligere beskrevet i denne rapporten en stor kystlinje som livnærer seg på blant annet 
turisme, det er også store friluftsområder som benyttes både sommer og vinter.  
 
Ifbm. utdeling av midler fra Det store brannløftet ble det tildelt 3 overflateredningspakker 
(inkl. opplæring) som blir fordelt på stasjonene: Stokksund, Åfjord og Botngård. Tjenesten er 
operativ fra nyttår 2018.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Basert på tidligere erfaringer er dette en meget sannsynlig hendelse.  
 
Vurdering av konsekvens 
En drukningsulykke vil ha alvorlige konsekvenser.  
  
Vurdering av risiko 
 

Tabell 13: Risikovurdering av hendelse F: Drukningsulykker 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig    F  

Sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 
Kilder: 
1) Drukningsstatistikk utgitt av Norsk folkehjelp. 
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3.2.7. Hendelse G: Trafikkulykke 

- G1: Trafikkulykke med lette kjøretøy 
- G2: Trafikkulykke med farlig gods 
- G3: Trafikkulykke med buss / rutegående transport/tyngre kjøretøy 
- G4: Utforkjøring sjø/ utilgjengelig terreng 

 
G1. Trafikkulykke med lette kjøretøy 
Ved gjennomgang av brannvesenets utrykninger til trafikkulykker i tidsperioden 2000-2009 
har det i gjennomsnitt vært 13 utrykninger årlig til trafikkulykker. Siden FBRT ble etablert ble 
det i 2012 og 2013 registret 15 utrykninger begge år til trafikkulykker. Det er i Bjugn 
kommune flertallet av utrykningene er. I Sør-Trøndelag omkommer i snitt 11 personer i året 
i trafikken, dersom statistikken fordeler seg på samme måte i brannvernregionen tilsvarer 
dette en omkommet i trafikkulykker hvert annet år.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Basert på tallmateriale fra fylkesvis statistikk og erfaringer fra tidligere år tilsier at 
sannsynligheten for trafikkulykke med lette kjøretøy som medfører dødsfall er sannsynlig. 
 
Vurdering av konsekvens 
Av utrykningsstatistikken ser en at det i gjennomsnitt er 13 utrykninger i året til 
trafikkulykker i brannvernregionen og at det forekommer dødsulykker ca. hvert annet år. 
Konsekvensen av en trafikkulykke vil være alvorlig.  
 
G2. Trafikkulykke med farlig gods 
Farlig gods er en fellesbetegnelse på gasser, kjemikalier, stoffer og produkter som 
representerer en fare for mennesker, miljø og materielle verdier ved akutte uhell. Transport 
av farlig gods forvaltes av DSB med landtransportforskriften og vedleggene ADR og RID. I 
Transport av farlig gods på veg og jernbane - en kartlegging utgitt av DSB som er basert på 
en kartlegging i 2002-2003 ser en at det forutsettes at det transporteres farlig gods i 
fareklasse 3 brannfarlig væske i hele landet og at brannvesenet er godt kjent med de 
kjemiske egenskapene. Av kartene i rapporten ser man at det transporteres farlig gods i 
fareklasse 5.1 (oksiderende stoffer) og 8 (etsende stoffer) i Ørland og Bjugn kommuner. 
Utviklingen den senere tid (etter 2002-2003) tilsier at det også transporteres noe brannfarlig 
gass som brukes til oppvarming og produksjon i flere områder i brannvernregionen. I 
forbindelse med utbyggingen av Ørland Hovedflystasjon er det påpekt i Risiko- og 
sårbarhetsanalysen til konsekvensutredningen at det i forbindelse med anleggsfasen vil 
være økt aktivitet som medfører økt risiko, men på tross av dette vil ikke sannsynligheten 
endres.  
 
Det ble i 2016 etablert en kjemikalieinnsatsgruppe-CBRNE på Brekstad stasjon, gruppen 
innehar spesialkompetanse på fagfeltet og benytter kjøretøy utstyrt med spesialutstyr til 
denne type oppdrag.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Det inntreffer svært få uhell på nasjonalt plan med et snitt over de ti siste år på 62 uhell per 
år. Konsekvensene av disse ulykkene har vært i snitt ett dødsfall og 3-5 personskader, 
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konsekvensene relateres svært sjeldent til stoffenes farlige egenskaper. Sannsynligheten for 
en trafikkulykke med farlig gods er mindre sannsynlig.  
 
 Vurdering av konsekvens 
Grunnet potensialet til skade på mennesker, miljø og materielle verdier der farlig gods er 
involvert i trafikkulykke vil konsekvensene være katastrofale.  
 
G3. Trafikkulykke med buss/ rutegående transport/tyngre kjøretøy 
Som nevnt i G.1 rykker FBRT ut til i gjennomsnitt 13 trafikkulykker i året. Disse er av 
forskjellig skadegrad og omfang. I forbindelse med den planlagte utbyggingen av Ørland 
hovedflystasjon er det forventet en økning i biltrafikken. Det er estimert at 90 % av trafikken 
vil være vanlig personbiler og 10 % vil være tilknyttet tyngre kjøretøy. Hvor stor økningen vil 
være er vanskelig å tallfeste, men det vil være en økt aktivitet i tilknytning til anleggsfasen 
og massetransport inn til flystasjonen og ifbm. etablering av vindkraftparkene. Det skal i 
tillegg gjennomføres et stort antall spesialtransporter ifmb. vindkraftutbyggingen.   
 
I de andre kommunene i beredskapsområdet er det aktivitet som gir områder der det er høy 
belastning av tungtransport. Dette er ofte tilknyttet fiskeforedlingsbedrifter som vi finner i 
alle kommunene. Av kollektivtransport er det også et godt utbygd transporttilbud via buss i 
området som også representerer en utfordring med tanke på ulykker. 
 
FBRT sin beredskap på tung redning er begrenset, derfor må bistand fra andre brannvesen 
eller private aktører benyttes. Det er kjøpt inn en redningsbil som er stasjonert på Ørland 
hovedflystasjon og bemannes av mannskaper fra BRP, denne er dog best egnet til redning 
av lettere kjøretøy.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Sannsynligheten for en ulykke med tyngre kjøretøy er stor, men skadegraden av ulykkene vil 
være i varierende grad. På bakgrunn av erfaringer gjort tidligere og forventet utvikling er 
sannsynligheten for ulykke med tyngre kjøretøy sannsynlig.   
 
Vurdering av konsekvens 
I årsperioden 1996-2009 omkom det i snitt 10 personer som enten var fører eller passasjer 
på tunge kjøretøy på landsbasis. Mange av ulykkene med tyngre kjøretøy kan være 
krevende ulykker redningsteknisk selv om ikke fører eller passasjer av tyngre kjøretøy 
omkommer. Konsekvensen av en ulykke med tyngre kjøretøy vil være alvorlig.  
 
G4. Utforkjøring sjø/utilgjengelig terreng 
En av hendelsene som FBRT ønsker å sette søkelys på er utforkjøring i sjø eller til 
utilgjengelig terreng, dette med bakgrunn i at dette ofte er krevende redningsoperasjoner 
som krever stor ivaretakelse av sikkerhet for egne mannskaper.  
 
Det foreligger ingen konkret statistikk over utforkjøring til utilgjengelig terreng. Store deler 
av vegstrekningene i brannvernregionen strekker seg enten langs kystlinje, vann eller bratte 
skråninger/skrenter. Der en utforkjøring vil kunne medføre svært krevende 
redningsoperasjoner. Det har i Bjugn kommune bl.a. vært utforkjøring på islagt vann med 
utrygg is.  
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For utforkjøring i sjø/vann fører Norsk folkehjelp statistikk over personer som omkommer 
som følge av drukning ved utforkjøring i sjø/vann, på landsbasis i perioden 1998-2010 
utgjorde dette i overkant av 6 personer i året. I Sør-Trøndelag var det fire personer i 2013 
som omkom som følge av drukning ved utforkjøring i sjø. Det kan være flere som 
omkommer i denne kategorien men da av andre årsaker: skader, hypotermi etc. Dette 
foreligger det ikke en oversikt over.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Basert på tidligere erfaringer vil sannsynligheten for utforkjøring sjø/utilgjengelig terreng 
være sannsynlig.  
 
Vurdering av konsekvens 
Konsekvensen av utforkjøring i sjø eller utilgjengelig terreng vil være alvorlig.  
 
 
Vurdering av risiko 
 

Tabell 14: Risikovurdering av hendelse G: Trafikkulykke 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 
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Meget sannsynlig      

Sannsynlig    G.1, G.3, G.4  

Mindre sannsynlig     G.2 

Lite sannsynlig      

 
Kilder: 

1) Forsvarsbygg kampflybase - reguleringsplan og konsekvensutredning Risiko- og sårbarhetsanalyse. 
2) SSBs statistikk over omkomne i trafikkulykker 
3) Transport av farlig gods på veg og jernbane – en kartlegging utgitt av DSB 
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3.2.8. Hendelse H: Skogbrann (herunder kratt, gress, lyng etc.) 

Tradisjonelt defineres skogbrannskog som furuskog som står i hellende terreng, men 
lyngheier, kratt og tørre gressområder er også utsatt for branner i tørre perioder. 
Kommunene Bjugn, Åfjord og Roan er spesielt utsatt med tanke på skogbrann, Ørland er 
mer utsatt for kratt- og gressbranner.  
 
Etterjulsvinteren 2014 ble en spesielt tørr vinter med historisk lite nedbør, langvarig vind og 
lite snø i terrenget og flere branner preget nyhetsbildet: 

- 27. januar 2014, Flatanger: en lyngbrann som startet i Uran som spredde seg til 
bebyggelsen i Småværet, Hårstad og Hasvåg og som rammet 64 bygninger og et 
skogsareal på 15 km2. Største brann i Norge siden andre verdenskrig. Antatt årsak: 
kortslutning på høyspentledning.  

- 29. januar 2014, Frøya: Stor skogbrann. Antatt årsak: Barns lek med ild. 

- Etterjulsvinteren: Flere hendelser tilknyttet skog-, kratt-, gress- og lyngbranner i 
langs kysten fra Rogaland til Nordland, med flere branner også her i 
brannvernregionen.  

 
H. Vurdering av sannsynlighet 
I 2012 og 2013 rykket vi ut til henholdsvis 4 og 6 branner i vegetasjon. Dette har vært 
forholdsvis små branner som har blitt slukket på et tidligere stadium. Men som vinteren 
2014 har vist oss så kan svingninger i værsituasjonen som langvarig tørke og vind gi en stor 
skogbrannfare i lang tid. Slike svingninger kan være vanskelig å kalkulere med. 
Sannsynligheten for skog brann er meget sannsynlig. 
 
H. Vurdering av konsekvens 
Konsekvensene av en skogbrann av den type som oftest forekommer er liten.   
 
 
Vurdering av risiko 
 

Tabell 15: Risikovurdering av hendelse H: Skogbrann 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 
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Meget sannsynlig H     

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 
Kilder: 
Statistikk fra DSB over brannvesenets utrykninger.  
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3.2.9. Hendelse I: Flyhavari 

Hendelsen omfatter luftfartsulykker med småfly, rutegående trafikk, helikopter og annen 
kommersiell flyvning. Det er i beredskapsområdet lokalisert en flyplass, dette er Ørland 
hovedflystasjon som har den kommunale terminalen Ørland lufthavn i tilknytning.  Fra 
Ørland hovedflystasjon er det militær flyaktivitet som ikke fanges opp av Avinors statistikk, 
fra den sivile lufthavna var det i 2013 registrert 703 flybevegelser i 2013.  
 
Av flyhavari har det vært to tilfeller med sivil luftfart i nyere tid: i 2012 styrtet et småfly i 
Bjugn og 3 mennesker omkom, i 1992 styret et småfly på Storfosna der 2 mennesker 
omkom.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Da det foreligger et svært lite statistisk grunnlag er det vanskelig å si noe om 
sannsynligheten rent kvantitativt. En kvalitativ vurdering av sannsynligheten gir at er 
flyhavari med mindre enn 4 omkomne er en mindre sannsynlig hendelse.  
 
Vurdering av konsekvens 
Konsekvensene av et flyhavari vil være alvorlig.  
 
Vurdering av risiko 
 

Tabell 16: Risikovurdering av hendelse I: Flyhavari 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 
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Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig    I  

Lite sannsynlig      

 
Kilder: 

1) Oversikt over flybevegelser på Norske flyplasser i 2013 fra Avinors nettsider 

2) Luftfartstilsynets statistikk over ulykker.  
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3.2.10. Hendelse J: Arbeidsulykke 

Hendelse arbeidsulykke defineres i denne sammenheng som en arbeidsulykke som er av en 
slik karakter at det er nødvendig med bistand fra brannvesenet, det kan være seg frigjøring, 
sanering, redning etc.  
 
FBRT ønsker å sette fokus på denne type hendelser da det er mange industrivirksomheter i 
distriktet og det er planlagt en omfattende anleggsvirksomhet i forbindelse med 
utbyggingen av Ørland hovedflystasjon. Iflg. Arbeidstilsynet er de fire næringene som 
representerer den definitivt største andelen av arbeidsskadedødsfall følgende: jordbruk og 
skogbruk, industri, transport og kommunikasjon og bygge og anleggsvirksomhet. Alle disse 
næringene er sterkt representert her i beredskapsområdet. Bare i 2012 døde 5 personer i 
arbeidsulykker i Midt-Norge, langt flere arbeidsuhell meldes.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Det er knyttet usikkerhet til risikobildet relatert til arbeidsulykker, men FBRT antar at økt 
aktivitet gir økt risiko. FBRT mener at sannsynligheten for en arbeidsulykke vil være 
sannsynlig.  
 
Vurdering av konsekvens 
Konsekvensen av en arbeidsulykke vil i verste fall død, slik at konsekvensen av en 
arbeidsulykke vil være alvorlig.  
 
Vurdering av risiko 
 

Tabell 17: Risikovurdering av hendelse J: Arbeidsulykke 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 
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Meget sannsynlig      

Sannsynlig    J  

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 
Kilder: 

1) Statistikk hentet fra www.arbeidstilsynet.no . 

 

http://www.arbeidstilsynet.no/
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3.2.11. Hendelse K: Naturskapte hendelser 

Det er ikke gitt at brannvesenet rykker ut på alle Naturskapte hendelser. De hendelsene 
brannvesenet rykker ut på kan være hendelser der menneskeliv står i fare eller store 
materielle verdier står på spill. Naturskapte hendelser er i denne rapporten delt inn i tre 
kategorier, selv om disse ofte opptrer i en kombinasjon: 

- K1: Ras/utglidninger 
- K2: Ekstremnedbør/flom/springflo 
- K3: Vind 

 
K1. Ras/utglidninger 
Ras/utglidninger er hendelser relatert til utglidninger, ras, steinsprang etc. Ved en 
gjennomgang av historiske data1 ser man at det har vært flere hendelser relatert til skred. I 
mange av hendelsene er konsekvensene at veier blir sperret og materielle verdier går tapt. 
Men det er også vært hendelser der mennesker har omkommet. Det ble ikke funnet ulykker 
der fler enn 1 har omkommet i en og samme hendelse i brannvernregionen.  
 
På nasjonalt nivå har en flere eksempler på at ras/utglidninger har gitt katastrofale følger 
som Ålesundraset i 2008 der en fjellblokk raste inn i en boligblokk og fem personer omkom 
og Hatlestadraset i 2005 der 3 mennesker omkom da løsmasser raste inn i et boligområde.  
Plan- og bygningslovens § 4-3 beskriver hvordan kommunen skal gjøre risikovurderinger i 
forbindelse med planer om utbygging for å avdekke alle risiko- og sårbarhetsforhold som 
har betydning i forhold til utbygningsformålet. Dette skal forhindre i at det bygges i områder 
med særlig fare uten at det iverksettes tiltak der det er mulig for fremtidige bygg.  
 
På tross at dette vet vi at det i brannvernregionen er områder som er spesielt utsatte for 
leirskred og steinsprang.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Dødsulykker knyttet til ras/utglidninger er hendelser som inntreffer sjeldent på nasjonalt 
nivå, i presentasjon fra NVE ser man at de fleste ulykkene de siste årene skyldes 
fritidsaktiviteter og snøskred, og at det i lengden er snøskred og fjellskred som tar flest liv. 
Det antas at sannsynligheten for en hendelse tilknyttet ras/utglidninger er mindre 
sannsynlig.  
 
Vurdering av konsekvens 
Det antas at i brannvernregionen vil ha en alvorlig konsekvens.  
 
K2. Flom/springflo 
Det er spesielt i Åfjord kommune som har vært hardt rammet av flom i brannvernregionen. 
Både i 2006 og 2012 var det store flommer som følge av store nedbørsmengder, i 2006 raste 
Arnevikbrua ut og en person omkom. I 2012 førte flommen til så store skader slik at Mælan 
bru over Stordalselva i Åfjord sentrum måtte erstattes. Dette medførte store 
beredskapsmessige utfordringer til området i Åfjord kommune sør for brua.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
En hendelse med flom/springflo ansees å være sannsynlig.  
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Vurdering av konsekvens 
Hendelser med flom/springflo har erfaringsmessig omfattende konsekvens.  
 
K3. Vind 
Vind i denne hendelsen defineres som vind med stor vindstyrke(orkan) eller fra uvanlig 
vindretning.  
 
Tradisjonelt er hendelser tilknyttet vind relatert til at løse/råtne bygningsdeler/vegetasjon 
eller gjenstander velter/flyger gjennom lufta og forsaker ødeleggelser, eller at kritisk 
infrastruktur faller ut. Etterjulsvinteren 2014 fikk vi se eksempelet på hvordan langvarig 
vind, mildvær og manglende nedbør førte til ekstrem stor skogbrannfare og flere 
skogbranner i Midt-Norge.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Sannsynligheten for at brannvesenet blir involvert i hendelser tilknyttet vind er sannsynlig. 
 
Vurdering av konsekvens 
Konsekvensen av hendelser tilknyttet vind er ofte knyttet til materielle verdier, men det er 
oftest tilfeldigheter og skadebegrensende tiltak som avverger at det ikke går liv. 
Konsekvensene for hendelse «vind» er omfattende. 
 
Vurdering av risiko 

Tabell 18: Risikovurdering av hendelse K: Naturskapte hendelser 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig   K.2, K.3   

Mindre sannsynlig    K.1  

Lite sannsynlig      

 
Kilder:  
1) http://skredatlas.nve.no    
 
 

http://skredatlas.nve.no/
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3.2.12. Hendelse L: Akutt forurensning 

 

Beredskap mot akutt forurensning skal iht. Forurensningsloven ivaretas i første rekke av 
forurenser selv. Hvis situasjonen eskalerer ivaretas forurensningen av kommunen 
(brannvesenet). Ved ytterligere forurensning vil Interkommunalt Utvalg mot Akutt 
Forurensing (IUA) aksjonere.  
 
Denne ROS er satt opp og vurdert ut fra trinn 2, dvs. at brannvesenet griper inn på en 
relativt liten hendelse. Ved større hendelser vil IUA bli alarmert og vurderingene omkring 
sannsynlighet og konsekvens for denne situasjonen er ivaretatt ved den ROS som IUA har 
produsert.  
 
Akutt forurensning vil i noen områder få særlig store miljømessige konsekvenser. Det er 
spesielt i Ørland kommune hvor en finner våtmarksområder i marint miljø som er listet etter 
Ramsarkonvensjonen. Dette er områder med et rikt og unikt fugleliv som er underlagt 
spesielle vernebestemmelser.  
 

Vurdering av sannsynlighet 
Mindre utslipp av forurensende vare må forventes å skje relativt ofte, sannsynligheten er 
sannsynlig.  
 
Vurdering av konsekvens 
Ut fra vurdert skadeomfang ved denne lille hendelsen vurderes konsekvensen for å være 
mindre. 
 
Vurdering av risiko 
 

Tabell 19: Risikovurdering av hendelse L: Akutt forurensning 

 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 
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Sannsynlig  L    

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 
Kilder: 
1) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Sør-Trøndelag interkommunalt utvalg mot akutt forurensning fra 2010.  
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3.2.13. Hendelse M: Medisinsk bistand 

Mens du venter på ambulansen er et prosjekt i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Våre 
stasjoner i Lysøysund, Stokksund, Åfjord, Botngård (fra 2018) og Roan deltar i ordningen 
som er organisert slik at deltidsmannskapene rykker ut etter anmodning fra AMK og yter 
livreddende førstehjelp i påvente av ambulanse. Etter oppstart har mannskaper fra FBRT 
rykket ut på et økende antall hendelser.  
 
Vurdering av risiko 
Det vurderes ikke sannsynlighet og konsekvens da dette kun er en tilleggsoppgave og 
risikoerkjennelsen for slike hendelser ligger til en annen etat.  
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3.2.14. Hendelse N: Brann i tunnel 

Det er siden første utgave av ROS FBRT sett et klart behov for å legge til en ny hendelse i 
ROS-analysen for Fosen brann- og redningstjeneste. Det skal i løpet av de neste årene 
bygges flere tunneler i distriktet bygges flere vegtunneler. Disse skal bygges på Fv 723; 
Ryssdals tunnelen og Herfjordstunnelen, samt to tunneler på FV 14 i Roan. Det er også 
planlagt en undersjøisk tunnel fra Garten til Storfosna i Ørland kommune, risiko ift denne 
vurderes nærmere når tunnelbyggingen er vedtatt.  
 
Brann i vegtunnel er en sjelden hendelse med en anslått frekvens for brann i lettere 
kjøretøy på 605 år (Herfjordstunnelen) og en frekvens på 2774 år for tyngre kjøretøy 
(Herfjordstunnelen). Tallene er hentet fra TUSI (TUnnelSIkkerhetsprogramverktøy for 
beregning av brann og ulykke, Statens vegvesen) og tar høyde for lengde, ÅDT og kurvatur.  
Brann i tyngre kjøretøy vil være utfordrende da det mest sannsynlig vil være en 
røykutvikling i hele tunnelløpet. Selv om sannsynligheten for en hendelse i en av tunnelene 
er svært lav, vil konsekvensene være store og kunne medføre tap av liv. En lengre stenging 
av vegen vil også isolere befolkningen på vestsiden (Stokkøya m.m.) vegmessig.  
 
Det henvises for øvrig til risikoanalyser utført/bestilt av Statens vegvesen ifbm. etablering av 
tunnelen.  
 
Vurdering av sannsynlighet 
Det antas at sannsynligheten for en hendelse tilknyttet brann i tunnel er lite sannsynlig.  
 
Vurdering av konsekvens 
Det antas at i brannvernregionen vil ha en katastrofal konsekvens.  
 
Vurdering av risiko 

Tabell 20: Risikovurdering av hendelse N: Brann i tunnel 
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Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig     N 

 
Kilder:  
1) Statens vegvesens risikoanalyser ifbm. vegutbygging.  
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1.1.1. Hendelse O: PLIVO 

Villede uønskede hendelser er ikke vurdert i denne analysen da det ansees som andre 
etaters ansvar å vurdere denne type risiko. FBRT er imidlertid pålagt å øve og å gjennomføre 
opplæring for de hendelser vi kan bli stilt ovenfor jfr. dimensjoneringsforskriftens § 4-13( 
presisert i brev dra DSB sendt til alle landets brannvesen datert 04.10.17), vi øver derfor på 
PLIVO sammen med de øvrige nødetatene under ledelse av politiet. 
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3.3 Oppsummering av kartlagt risiko 

 

Tabell 21: Rangert liste over hendelsene/risikoer basert på risiko, høyest til lavest. 

Hendelse Beskrivelse av hendelse Risikotall 

A1 Brann med opptil 4 omkomne 12 

G1 Trafikkulykke med lette kjøretøy 12 

E1 Ulykke med fritidsbåt 12 

F Drukningsulykker 12 

G3 Trafikkulykke med tyngre kjøretøy 12 

G4 Utforkjøring sjø/utilgjengelig terreng 12 

J Arbeidsulykke 12 

C Brann i kulturhistoriske bygg 10 

G2 Trafikkulykke med farlig gods 10 

D Brann i skipstrafikk 10 

K2 Ekstremnedbør/flom 9 

K3 Vind 9 

E3 Brann i småbåthavn/båtopplag 9 

B2 Brann i næringsbygg som ikke oppbevarer farlig vare 9 

E2 Brann i gjestehavn 8 

K1 Ras/utglidninger 8 

B1 Brann i næringsbygg som oppbevarer farlig vare 8 

I Flyhavari  8 

A2 Brann med flere enn 4 omkomne 5 

N Brann i tunnel 5 

L Akutt forurensning av begrenset omfang, ref. ROS IUA 4 

H Skogbrann 4 

M Medisinsk bistand Ikke vurdert 

O PLIVO Ikke vurdert 
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2. Beredskapsanalyse 
Beredskapsanalysen baserer seg på risikokartleggingen utført i forrige kapittel. I selve 
beredskapsanalysen blir aktuelle problemstillinger knyttet til beredskap og forebyggende 
tiltak knyttet til håndteringen av de ulike hendelsene belyst.  
 
Metoden for utarbeidelsen av scenarioene er at arbeidsgruppen tar utgangspunkt i de 
høyest prioriterte risikoene som ble belyst i oppsummeringen av risikokartleggingen i 
utarbeidelsen av scenarioene. Det blir til sammen laget 7 scenarioer, der hvert enkelt 
scenario gjerne inkluderer flere hendelser på en gang.  
 
I de påfølgende underkapitler blir hvert enkelt scenario beskrevet. SWOT-analyse blir 
benyttet som arbeidsmetode for å analysere FBRT’s håndteringsevne av hvert scenario, 
disse er vedlagt hoveddokumentet (vedlegg 10). I analysen av FBRT’s håndteringsevne er 
både arbeids- og styringsgruppa og vaktlagene involvert.  
 
SWOT-analyser er en analysemetode som ofte benyttes for å vurdere en organisasjons 
håndteringsevne av ulike situasjoner. SWOT er et akronym for Strength, Weakness, Threats 
og Opportunities. Styrken med denne analysemetoden er at den tar høyde for både interne 
forhold i organisasjonen så vel som eksterne forhold som kan påvirke håndteringsevnen.  
 
Det er fortløpende gjort oppsummeringer av Fosen brann- og redningstjenestes 
håndteringsevne i de ulike scenarioene. I oppsummeringen vil følgende punkt bli vektlagt: 
øvelse, opplæring, kompetanse, utstyr, dimensjonering, planverk og forebyggende tiltak. 
Det vil avslutningsvis etter hvert enkelt scenario være et kort punkt med 
forbedringspotensial. Det blir lagt som en forutsetning at dagens beredskapsnivå 
opprettholdes og videreføres.  
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2.1. Scenario 1- Boligbrann på Sumstad 

Et eldre ektepar som bor i en enebolig på et nedlagt gårdsbruk på Sumstad er i godt i gang 
med nyttårsforberedelsene. Mannen i huset har gått til sengs i 2. etasjen og kona sitter i 
lenestolen og venter på siste brett med brød som står i ovnen som skal serveres når barn og 
barnebarn kommer på nyttårsfrokost. Det er sent på natta og kona sovner i lenestolen. 
 
Kl. 01.56 melder en forbipasserende bilist om et merkelig lys og sotede vinduer i deler av 
eneboligen til brannvesenets nødalarmeringssentral.  
 
Melding om brann sendes til Roan stasjon 01.57 samtidig med trippelvarsling og fem 
minutter senere er to brannkonstabler på stasjonen og rykker ut. Brannbilen ankommer 
Sumstad 02.12. 
 
Vinduene i kjøkkendelen av huset har nå slått sprekker og dørhåndtaket på ytterdøra er 
varmt. Det er besteforeldrene til den ene brannkonstabelen som bor i huset og han setter 
straks opp en stige til soverommet i 2. etasje og bruker øks for å knuse vinduet for å klatre 
inn. Straks etter at brannkonstabelen klatret inn vinduet overtenner huset. 
 
Relevans av scenario: 
Dette er et svært relevant scenario. Desember er tradisjonelt en brannmåned der man ser 
en markant økning i antall omkomne i brann. Eldre hjemmeboende representerer 
majoriteten i statistikken over omkomne og er således relevant. En brann i Roan vil også 
kunne påpeke kjente utfordringer med bemanning og kompetanse. Overført til de øvrige 
stasjonene vil man få sett på utfordringer knyttet til savnet røykdykker og problematikk 
rundt familie/venner som er involvert i ulykker/brann. 
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
En boligbrann er en hendelse som normalt håndteres av brannvesenets ordinære 
dimensjonering, men på grunn av stor andel av vakanse i Roan vil en slik hendelse gå på 
bekostning av dimensjoneringen. FBRT kan også forbedre seg med tanke på etablering av 
interne rutiner for håndtering av hendelser, samt rutiner for ivaretakelse av helse-, miljø- og 
sikkerhet til mannskapene. På det forebyggende plan bør det vies mer oppmerksomhet til 
forebygging av brann rettet mot de eldre.  
 
Kompetanse 
Om lag halvparten av alle mannskapene har fullført grunnutdanningen for 
deltidsmannskaper i FBRT, den andre halvparten er under planlegging og er tenkt 
gjennomført fra høsten 2017. Det har siden forrige utgave av ROS blitt ansatt 4 
utrykningsledere på hver stasjon, disse er nå under utdanning og denne er planlagt oppstart 
i 2018. Kompetansen til overbefal er innenfor kravene, 3 av 5 overbefal har utdanning som 
tilfredsstiller kravene og de øvrige 2 har fått innvilget dispensasjon. Fra å ha under 
halvparten av alle ansatte som operative røykdykkere har vi nå forbedret situasjonen med 
at vi har en andel på 75% av de ansatte som operative røykdykkere. Sitasjonen vedrørende 
førerkort klasse c og utrykningskjøring kode 160 har også forbedret seg radikalt ved 
stasjonene Ørland, Bjugn og Roan, situasjonen er uendret i Åfjord. De ansatte som ikke 
tilfredsstiller de formelle krav til utdanning er under opplæring i et systematisert 
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internopplæringsprogram. Det er en fordel at flere av deltidsmannskapene har 
arbeidsforhold som i stor grad kan komme til anvendelse i brannvesenet.  
 
 
Øvelse og opplæring 
Brannkonstablene følger fast oppsatt øvingsplan som dekker krav til varme og kalde 
røykdykk, øvrige tema fastsettes fortløpende etter aktualitet og sett i sammenheng med de 
utrykninger som er gjennomført. Tidligere behov om for å øve på å lese brannbilde samt å 
søke etter savnet røykdykker dekkes inn i grunnopplæring.    
 
Utstyr 
Stasjonene uten røykdykkerberedskap ser på slokkespyd og overtrykksventilering som 
styrker utstyrsmessig. Det er også anskaffet varmesøkende kamera på Åfjord stasjon som 
dekker røykdykkerberedskapen i nord. Det er fremdeles et ønske med mer lysutstyr. Det er i 
løpet av de siste årene gjort et betydelig løft ang. personlig verneutstyr. Alle ansatte har nå 
tilfredsstillende utrykningstøy, underbekledning og hjelmer. Logg er opprettet for å 
overvåke tilstand og alder. Det bør imidlertid sees på løsninger for vask og tørk av klær på 
den enkelte stasjon. Dette av hensyn til HMS og for å lette brannmannskapenes hverdag.  
 
Dimensjonering 
Det er ikke antatt at dimensjoneringen gir noen beredskapsmessige svakheter i 
brannvernregionen unntatt for Roan. Det er også utfordringer med tanke på 
dimensjoneringen og innsatsnivå på bistasjonene, der det ikke er tilrettelagt for 
røykdykking. Dette er en organisering man har gått bort fra i dagens 
dimensjoneringsforskrift, denne organiseringen er omtalt i gjeldende brannordning for 
FBRT. Det er et løft for organiseringen av beredskapen at det har blitt ansatt fire 
utrykningsleder på hver stasjon.  
 
Planverk og dokumentasjon 
Det er utarbeidet en egen prosedyrehåndbok gjeldende for alle ansatte i FBRT, dette har 
etter hvert blitt en omfattende dokumentsamling som har blitt presentert alle ansatte, 
arbeid med ajourføring og implementering er et arbeid som aldri vil bli sluttført og således 
en del av virksomhetens arbeid med kontinuerlig forbedring. Det har også vært utført en 
omfattende kartlegging og arbeid med å etablere og tilpasse et internkontrollsystem for 
virksomheten, det ble under tilsyn fra arbeidstilsynet høsten 2016 påpekt flere momenter 
som er viktige for driften av selskapet. Det ble i etterkant av tilsynet laget en egen 
kartlegging av kjemisk helsevern. Det er fra mannskapets side konkret påpekt at det er et 
ønske om å bedre rutinene for håndtering av savnet røykdykker, hendelser der nære 
relasjoner er involvert og debrifing (evt. Kollegastøtte). Det er forventet at dette vil bli 
påpekt i pågående utdanning av mannskapene.  
  
Forebyggende tiltak 
Fra 2016 ble ny forskrift om brannforebygging innført og ny plan for der brannforebyggende 
arbeidet utarbeidet. Brannvesenet følger de sentralt initierte kampanjene som aksjon 
boligbrann og brannvernuka, utover dette deltar brannvesenet på forespørsel på 
forebyggende kampanjer som f.eks. forebyggende seilas i regi av redningsselskapet. Det er 
en kjent sak i FBRT at det burde ha blitt brukt med tid og ressurser til forebyggende arbeid 
rettet mot risikogruppene for å omkomme i brann. Det har nå blitt ansatt en ny 
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medarbeider slik at det vil bli større kapasitet til å jobbe etter behovene i plan for det 
forebyggende arbeidet.   
 
Ytre faktorer 
Det vil i flere steder i brannvernregionen være aktuelt å be om bistand fra nabobrannvesen 
til å håndtere en husbrann, samt lokale ressurser som bønder etc. Det er påpekt fra 
mannskapet at FBRT bør ha et system for å ivareta våre «tilfeldige hjelpere». 
 
Forbedringspotensialer:  

- Grunnutdanning for deltidsmannskaper må gjennomføres for alle ansatte 
- Full bemanning i Roan må etterstrebes 
- HMS-rutiner må jobbes kontinuerlig med 

- Prosedyrehåndbok revideres 

- Forebyggende arbeid mot de utsatte gruppene må styrkes og iverksettes etter 
vedtatt plan 

- Førerkort klasse C og 160 må ivaretas ved alle stasjoner 
- Være pådriver for å ivareta «tilfeldige hjelpere» 
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2.2. Scenario 2- Brann i fritidsbåt  

Det er natt til lørdag under Fiskefestivalen i Bessaker og det ligger opp til flere store båter 
ved gjestebryggen. Det er opp til tre båter som ligger utenpå hverandre. Det er nordvestlig 
bris og 6 grader, noe som gjør at det er litt bølger inne i havna. I en av båtene har en noe 
beruset båteier tent opp i et spritapparat for å lage nattmat.  Båten ligger mellom to båter 
fortøyd på utsiden. På grunn av at båteieren har sølt med rødspriten, har det tatt fyr i 
rødspriten og videre i gardinene i pantryet og videre i deler av inventaret. Han prøver å 
slokke brannen med et håndkle, men ilden tar overhånd og han må evakuere lugaren med 
brannskader på hendene og i ansiktet. Han får varslet båten så lå på innsiden hvor folket har 
gått til ro for natten. Båten som var fortøyd innerst ved gjestebryggen var det ikke mulig å 
finne folk ombord.  
 
Brannen sprer seg raskt, folk får panikk og begynner å hoppe i sjøen.  
 
Første melding til 110-sentralen mottas 00.57. 
 
Relevans av scenario: 
Det er en stor fritidsbåtaktivitet i beredskapsområdet i sommerhalvåret. Det er også flere 
arrangementer som involverer fritidsbåter som fiskefestivalen i Bessaker, Kystkulturdagene 
og Halten Ocean Race for å nevne de største. Det er som oftest en stor brannbelastning i 
gjestehavner og forebyggende tiltak er veldig viktig. Det er også en beredskapsmessig 
utfordring knyttet til denne type arrangement, da mange ansatte er på sommerferie. 
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
Scenarioet er komplisert og skjer på en tid på året der ferieavvikling tradisjonelt fører til 
mulighet for at beredskapen er redusert, men innenfor lovkrav, i brannvernregionen. Det 
ble også fra mannskapene selv påpekt at dersom man ikke er på ferie, deltar man gjerne 
selv i slike selskapeligheter. Tilknyttet selve håndteringen av scenarioet er det utfordringer 
med kunnskap om slokking av brann i båt og kunnskap og utstyr til overflateredning. Med 
tanke på forebyggende arbeid kan det arbeides mer målrettet og systematisk mot 
arrangører av den type arrangement.  
 
Kompetanse 
Det ansees å være en styrke at flere av brannmannskapene er sjøvante og godt kjent med 
båtlivet. Det mangler kunnskap om båtbranner, og om slokketeknikk-/taktikk ved slike 
branner, her må også kompetansen hos lederen styrkes.  
 
Øvelse og opplæring 
Det øves lite på håndtering av brann i fritidsbåter og mulige tilleggs utfordringer tilknyttet 
opp mot denne type hendelser. Det er også relativt får slike hendelser, som også gir lite 
«øvelse» i håndtering av brann i fritidsbåt i så måte.  
 
Utstyr 
Det forventes at arrangøren av slike type tilstelninger besørger en viss form for 
egenberedskap. Det ble etter en søknadsrunde til «Brannløftet» tildelt til sammen tre 
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pakker med overflateredningsutstyr samt opplæring til FBRT, vil dette være en betydelig 
ressurs ifbm. vannredningsaksjoner.  
 
Dimensjonering 
Arrangementer som fiskefestivalen i Bessaker, Kystkulturdagene i Lysøysundet, Halten 
Ocean Race etc. er store arrangementer som tiltrekker seg et stort antall mennesker både i 
fastboende og tilreisende. Felles for de fleste arrangementer er at de foregår i 
sommerhalvåret der det tradisjonelt foregår ferieavvikling og beredskapen er lavere enn 
ellers i året, mannskapene har også ytret selv at dersom de selv er hjemme deltar man 
gjerne på festlighetene. Arrangementene ligger som regel i tilknytning til bistasjonene våre, 
der depotmannskapene kan klargjøre utstyr og etablere vannforsyning.  
 
Planverk og dokumentasjon 
Det må utarbeides SOR for denne type hendelser som omhandler brann i fritidsbåt, 
håndtering av hendelser under store arrangement etc., samt rutiner for å ivareta HMS for 
ansatte.  
  
Forebyggende tiltak 
Det bør arbeides mer systematisk med oppfølging av storarrangement på det forebyggende 
plan gjennom å følge opp brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om meldeplikt. I 
meldeplikten skal arrangøren beskrive de forebyggende- og beredskapsmessige tiltak slik at 
brannvesenet kan vurdere om ytterligere tiltak må iverksettes. Dette kan omhandle blant 
annet branngater mellom båter/boder, sikre adkomst til brannbiler, sikre tilgang til 
slokkevann (ferdig utlagte slangeutlegg), restriksjoner i bruk av engangsgriller/propan, 
brannvakter, tilsyn etc.  
 
Ytre faktorer 
En er i stor grad avhengig av arrangørens ivaretakelse av forebyggende sikkerhetstiltak 
under et slikt arrangement. Det er viktig at brannvesenet, i samarbeid med andre aktuelle 
myndigheter/aktører, bidrar til at sikkerheten blir tilfredsstillende ivaretatt ved slike 
arrangement. Det kan også være aktuelt å tilknytte seg kontaktpersoner som kan sitte på 
ressurser som kan komme til anvendelse hvis en slik type allikevel skulle inntreffe.  
 
Forbedringspotensialer:  

- Styrke kompetanse om båtbrann; slokketeknikk-/taktikk 
- Opprette en overflateredningsberedskap basert på tildelt utstyr. 
- Drive aktivt forebyggende arbeid mot arrangører av arrangement 
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2.3. Scenario 3- Barn gjennom isen 

Det er søndag en dag i november måned, det er en voksen og to barn som går på skøyter på 
nylagt is på Ryvannet. Isen virker sikker inne ved land, men et av barna går nærmere land 
hvor det er en vik hvor det er et lite tilsig av vann. 
Plutselig brister isen og barnet går gjennom isen og flyter ved iskanten. 
 
Den voksne personen prøver å nå barnet, men isen brister under han også og blir liggende et 
stykke fra barnet. 
Kl. 11.25 får 110 sentralen en telefon fra en forbipasserende i bil som har sett opptrinnet. 
 
Relevans av scenario: 
I Bjugn og Åfjord kommune er det en tradisjon å bruke den islagte overflaten på vannene i 
skog og mark (noen plasser også sjøis) til fritid og avveksling. Flere av vannene ligger nært 
veg og er lett tilgjengelig og brukes ofte i helgene av de fritidsinteresserte. 
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
Det har vært tilfeller de senere år der folk har gått igjennom isen. Det har blitt tildelt tre 
overflateredningspakker (inkl. opplæring) til stasjonene Stokksund, Åfjord og Botngård, 
denne tjenesten vil bedre håndteringen av denne type hendelser. Med økt kunnskap og 
utstyr, vil også egensikkerheten til mannskapet være godt ivaretatt. Det er viktig at 
tjenesten «vedlikeholdes» gjennom jevnlig øving.  
 
Kompetanse 
Det er begrenset med kunnskap rundt drukningsulykker i FBRT (rent redningsteknisk). Det 
har kommet fram i ROS-analysen at det helt klart må tilegnes kunnskap rundt vannredning 
og drukningsulykker for de stasjonene der dette forekommer oftest(Bjugn og Åfjord), pakker 
med opplæring og utstyr for overflateredning til bidra til at kompetansen øker. Det er for 
øvrig en styrke at kunnskapsnivået på førstehjelp ansees som høy internt i FBRT, grunnet at 
fire(2018) av stasjonene er tilknyttet ordningen Mens Du Venter På Ambulansen (MDVPA). 
 
Øvelse og opplæring 
Det øves lite på denne type redningsoppdrag. Det har vært utrykninger som har håndtert 
hendelser av en slik karakter, som har gitt en viss trening. Med de tildelte pakkene for 
overflateredning fra Brannløftet, vil det kreves øvelse og opplæring på jevnlig basis for de 
stasjonene som vil inneha denne tjenesten.  
 
Utstyr 
FBRT ble tildelt tre pakker med overflateredningsutstyr og opplæring i Brannløftet, dette vil 
være dekkende for beredskapen tilknyttet vann i distriktet. Et alternativ til overflateredning 
er redningsdykkerberedskap, sett i forhold til avdekt risiko vil en redningsdykkerberedskap 
som krever et omfattende oppsett av utstyr, kompetanse og øving gi for liten nytteverdi. 
Samtidig som at førstehjelpsutstyret på mannskapsbilene bør styrkes der de ikke tilbyr 
tjenesten MDVPA.  
 
Dimensjonering 
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Det er antatt at ved en kost-nytte vurdering så vil det ikke være samfunnsøkonomisk å 
etablere redningsdykkerberedskap for denne type hendelser. Utover dette er det ikke 
påpekt ytterligere forbedringspotensialer. 
 
Planverk og dokumentasjon 
Det er ikke etablert SOR for denne type hendelser eller gitt føringer om hvordan ivareta 
egensikkerheten ved en slik type hendelse. Det bør være høyeste prioritet å få etablert 
dette. Det er forventet at med kompetanse- og ressurshevingen ifbm. 
overflateredningsberedskapen vil planverket bli oppdatert.  
  
Forebyggende tiltak 
Det påligger andre etaters fagansvar å bedrive forebyggende arbeid på dette fagområdet, 
brannvesenet vil allikevel gripe inn hvis det skal oppstå overhengende fare.  
 
Ytre faktorer 
Brannvesenet er svært avhengig av andre etaters forebyggende aktivitet, det kan også være 
aktuelt å tilknytte seg lokale ressurser for å sikre adkomst o.l. For FBRT blir nærmeste 
redningsdykkerberedskap i Trondheim. 
 
Forbedringspotensialer:  

- Styrke kompetansen og øve på overflateredning 
- Utarbeide SOR og HMS-rutiner for denne type hendelser 
- Anskaffe førstehjelpsutstyr til mannskapsbiler 
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2.4. Scenario 4- Trafikkulykke med tyngre kjøretøy 

En bil med stykkgods fra felleskjøpet kjører På fv. 710 fra Trondheim mot Åfjord etter 
nettopp å ha kjørt over brua ved Krinsvatn. Fra Åfjord mot Trondheim kommer 
helseekspressen fullastet med passasjerer, bussjåføren svinger unna en fotgjenger med hun i 
en sving og kollisjonen med bilen fra felleskjøpet er et faktum. Bussen havner utfor vegen, 
mens bilen fra felleskjøpet blir stående midt i vegbanen med en kraftig deformert front.  
 
En personbil som kommer kjørende varsler AMK kl. 09.23, innringeren melder om rop fra 
bussen og kraft lukt av drivstoff fra bilen som står i vegbanen. Han sier også at han ser et 
oransje fareskilt på personbilen.  
 
Relevans av scenario: 
Det transporteres jevnlig farlig gods i regionene både på bulk, tank og som stykkgods. En 
trafikkulykke som involverer farlig gods og tyngre kjøretøy på en kritisk vegstrekning i 
regionen vil påpeke flere beredskapsmessige utfordringer.  
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
Trafikkulykker er en hendelse som våre mannskaper er godt trent til å håndtere, men 
elementer som mange skadde og farlig gods vanskeliggjør håndteringsevnen. Det har vært 
gjennomført flere samvirkeøvelser med fokus på tungt kjøretøy, masseskade og farlig gods. 
Erfaringene fra disse trygger oss i håndteringen av tilsvarende hendelser for ettertiden, 
samtidig som FBRT lærer av de øvelsene som har vært gjennomført.  
 
Kompetanse 
Mange av mannskapene har deltatt på TAS 3 i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som 
gir kunnskap i større trafikkulykker. TAS 3 ble sist gjennomført i 2010 for stasjonene Ørland, 
Bjugn og Åfjord og i 2012 i Roan, det har vært et stort mannskapsbytte siden dette ble 
gjennomført og det er derfor behov for et nytt kurs. Denne kursserien eksisterer ikke lenger, 
men tilsvarende kompetanse må innhentes. Brekstad stasjon er også utdannet og utstyrt 
som kjemikaliedykkere og har egen (ombygd) brannbil til dette formålet, dette er en styrke 
for alle stasjonene ved håndtering av en hendelse relatert til farlig gods. Den generelle 
kompetansen til mannskapene er hevet gjennom grunnopplæring og flere øvelser tilknyttet 
dette temaet de senere år.  
 
Øvelse og opplæring 
Lederleddet (utrykningsleder og overbefal) har også et klart behov for å øve oftere på denne 
type hendelser, da disse ofte er komplekse og sjeldne slik at man har et lite 
erfaringsgrunnlag. De større øvelsene er gode øvelser der mannskaper på tvers av 
stasjonene jobber med hverandre og blir kjent.   
 
Utstyr 
Det ble imidlertid sett på som en styrke at vi har frigjøringsutstyr, vinsj, skumaggregat og 
splashdrakter tilgjengelig på bilene. Den nyetablerte kjemikaliebilen F1.2 er et positivt 
tilskudd for håndteringen av slike hendelser. 
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Dimensjonering 
Tidligere påpekt behov for utdanning av kjemikaliedykkere er forbedret ved at nesten 
samtlige ved Brekstad stasjon er utdannet til å være kjemikaliedykkere ved en skarp 
hendelse. 
 
Planverk og dokumentasjon 
Det er gjennomført tilsyn fra Arbeidstilsynet høsten 2016, det ble da gitt avvik på kjemisk 
helsevern. Alle avvik knyttet til dette er nå lukket og rutiner for kjemisk helsevern er 
etablert.  
  
Forebyggende tiltak 
Det er nyttig å informere transportørene om viktigheten av ivaretakelse av sikkerhetskrav 
ved transport av farlig gods, og evt. Melde fra om farlige forhold til rette etat hvis slikt skulle 
bli avdekt. 
 
Ytre faktorer 
En er avhengig av et godt samarbeid med de øvrige nødetatene for håndtering av en slik 
hendelse. Det er av stor verdi at det gjennomføres samøvelser slik at man blir kjent med 
hverandre og får testet sine rutiner i fellesskap.  
 
Forbedringspotensialer:  

- Styrke fagkunnskapen om farlig gods og opptreden på skadested 
- Utdanne flere kjemikaliedykkere 
- Fortsette å øve mer på tvers av stasjonene og andre nødetater (samvirkeøvelser) 

- Arrangere egne befalsøvelser, eller øvelser der befal blir spesielt øvet. 
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2.5. Scenario 5- Utforkjøring I vanskelig terreng 

Det har vært en langvarig regnværsperiode på våren og flere små steinsprang har vært 
rapportert om i media. Klokken 15.47 en torsdag ettermiddag kl. 15.23 er en bil som 
kommer fra Årneset på veg mot Stokkøya på veg ned Rysdalen på Fv. 723. Føreren av bilen 
mister kontrollen over kjøretøyet etter å ha tatt en unnamanøver på grunn av et steinras 
som har rast ned over vegen. I personbilen sitter et eldre ektepar med to barnebarn i 
baksetet.  
 
Bilen ligger delvis på siden og ligger i skråningen på nedsiden av vegen. Det er ingen 
tilsynelatende fare for at bilen skal rulle videre nedover skråningen, men den ligger uveisomt 
til for berging. 
 
Relevans av scenario: 
Flere av vegstrekningene i brannvernregionen er rasutsatte strekninger. En utforkjøring i et 
slikt utilgjengelig terreng vil være en svært krevende redningsoperasjon. Som lengre følger 
av hendelsen vil et slikt ras gi en rekke beredskapsmessige utfordringer som kan direkte 
overføres til andre steder i brannvernregionen. 
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
Scenarioet belyser flere utfordringer med håndteringsevnen til FBRT der hovedutfordringen 
blir å ivareta egensikkerheten til mannskapet. Mannskapene blir satt i en vanskelig 
avgjørelse om det er trygt å bevege seg inn i et område der det nettopp har gått ras. Selve 
utforkjøringen og å redde de skadde vil også være svært krevende da man mangler både 
kompetanse og utstyr til å bedrive redning i bratt lende. 
 
Kompetanse 
Mannskapene mangler kompetanse til å utøve redning i bratt terreng, selv om noen få 
ansatte som også betjener liften har kompetanse i egensikring. Det er ikke brannvesenets 
oppgave, ei innenfor forventet kunnskap, å bedømme om det er trygt og bevege seg inn på 
skadestedet. Det må være en felles forståelse blant mannskapet om hvordan man opptrer i 
en slik situasjon.  
 
Øvelse og opplæring 
Det øves på hurtigfrigjøring på vanlige personbiler jevnlig ved alle stasjoner. Det øves ikke 
på redning når kjøretøyet er plassert i bratt/krevende terreng. Det bør øves med på dette 
for å understreke viktigheten av å ivareta sikkerheten til mannskapet. Det bør vurdere 
hvilke stasjoner det er aktuelt med å ha en slik tjeneste.  
 
Utstyr 
Etter at det ble anskaffet nye biler vil de nye vinsjene være et godt bidrag til å sikre kjøretøy 
som ligger i krevende terreng. Det må imidlertid anskaffes egensikringsutstyr for å ivareta 
personsikkerheten til de ansatte. Dette er utstyr som kan komme godt med i flere type 
situasjoner. Slikt utstyr er anskaffet ved Brekstad stasjon, men bør være tilgjengelig ved alle 
stasjoner. 
 
Dimensjonering 
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Det er en utfordring med bemanning i Roan kommune, som nevnt i tidligere scenario. Dette 
vil kunne skape utfordringer i å håndtere en slik type hendelse. Ut over dette er det ingen 
ytterligere tilføyelser. En vil muligens komme i en situasjon der brannvernområdet blir 
avdelt, beredskapen må da ivaretas ved omdisponering av ressurser.  
 
Planverk og dokumentasjon 
Det må utarbeides rutiner for ivaretagelse av personsikkerhet og rutinebeskrivelser (SOR) 
ved hendelser som involverer ras og utforkjøring i krevende terreng. Dette må samsvare 
med retningslinjer gitt fra andre fagetater. Det må også utarbeides retningslinjer for 
omdisponering av beredskapsressurser ved isolasjon av lokalsamfunn.  
  
Forebyggende tiltak 
Det er ingen forslag til forebyggende tiltak som kan utføres innen for brann- og 
redningsvesenets ansvarsområder.  
 
Ytre faktorer 
Ved rashendelser og krevende redningsoperasjoner kan det oppstå flere følgehendelser 
som kan gi flere beredskapsmessige store utfordringer. Bortfall av 
kommunikasjonsmuligheter kan være en utfordring, sikringsradio er anskaffet i Åfjord og 
det digitale nødnettet er forventet å være rustet til å takle en slik situasjon.  
 
Forbedringspotensialer:  

- Styrke kompetansen til grunnleggende egensikring ved redning i bratt terreng. 
- Utarbeide planer for ivaretakelse av beredskapen hvis et område skal bli avskjermet 

av eksempelvis ras.  
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2.6. Scenario 6- Arbeidsulykke 

I forbindelse med oppføring av et nytt fleretasjes næringsbygg med kjeller på Ørlandet 
benyttes betongelement i byggingen. Prosjektet er presset på tid og mens montering av 
overliggende etasjer foregår det arbeid det i de underliggende etasjene. Det er sterk vind 
noe som gjør at arbeidsoperasjonen blir mer krevende for kranføreren. I forbindelse med 
påheising av det siste betongelementet sklir det ut av lastestroppene og treffer 
bygningskonstruksjonen med stor kraft. Deler av bygget raser sammen og lander delvis over 
en stasjonær propantank på 3 m3 som benyttes til oppvarming på byggeplassen.  
 
Anleggsarbeiderne og anleggslederen følger beredskapsplassen og samles straks på 
møteplassen og kommer raskt fram til at et arbeidslag på 5 mann ikke er gjort rede for. Det 
er en svak lukt av propan over hele anleggsområdet. Nødetatene blir varslet om hendelsen 
09.47. 
 
Relevans av scenario: 
Det er en spådd en stor anleggsperiode i hele slokkedistriktet de nærmeste år, både med 
vindkraftutbygging i Åfjord og Roan samt etableringen av kampflybasen på Ørland. Den 
senere tid har Sintef gått ut og advart om arbeid i underliggende plan i elementbygg mens 
elementene monteres, som nå er en vanlig praksis. Scenarioet vil peke på flere 
forebyggende og beredskapsmessige utfordringer med tanke på sammenraste bygninger, 
fastklemte personer, farlig vare og rekvirering samt mottak av eksterne ressurser.  
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
En slik type hendelse setter fokus på flere utfordringer ved håndteringsevnen til 
brannvesenet. En har i løpet av SWOT analysen konkludert med at brannvesenets viktigste 
rolle er å identifisere farer ved skadestedet og formidle eventuell evakuering videre til politi. 
Den påfølgende utfordringen, når skadestedet er sikret, blir å redde de som er fastklemt 
under den sammenraste bygningskonstruksjonen; her med mulig hjelp fra eksterne.  
 
Kompetanse 
Det må tilegnes mer kompetanse om håndtering av ulike type arbeidsulykker.  
 
Øvelse og opplæring 
Det må øves mer på håndtering av farlig vare blant mannskapene. Brannvesenet har 
oversikt over farlig stoff som oppbevares, befaringer på slike steder med 
brannmannskapene for å bli kjent med anleggene og stoffenes egenskaper må 
systematiseres og gjennomføres. Det er også nyttig å øve på andre type redningsoppdrag på 
øvelsene, som klemskader og andre arbeidsrelaterte ulykker. Befal må øves i 
beslutningstaking i krevende situasjoner.  
 
Utstyr 
For å håndtere et slikt scenario ble det påpekt at det bør anskaffes løfteputer.  Tidligere 
påpekt behov for oppdatert farlig gods perm er dekket gjennom egen app. Det er nå 
anskaffet ipad i samtlige mannskapsbiler som kan benyttes som oppslagsverk i tilegg til 
støtte fra 110-sentralen.  
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Dimensjonering 
Det er ingen kommentarer til dimensjonering for denne type hendelser. Hendelsen er så 
kompleks at det her, som ved eksempelvis Ålesunds-raset kan bli aktuelt å hente inn 
spesialkompetanse fra andre brannvesen. 110-sentralen vil også være en støtte i håndtering 
av denne type hendelser, både med tanke på farlig vare/gass men også i forbindelse med 
oversikt over tilgjengelige ressurser.  
 
Planverk og dokumentasjon 
Det må utarbeides SOR som ivaretar sjekkpunkter for en generell håndtering av ulykker med 
farlig vare, og for håndtering av arbeidsulykker/klemskader. Det er vanskelig å lage SOR for 
alle tenkelige hendelser, men det bør innarbeides en praksis at man gjør sikker jobb 
analyser på krevende arbeidsoperasjoner som setter store krav til egensikkerheten før 
arbeidet startes. Det må også arbeides med objektplaner, både for å revidere samt sørge for 
at en oppdatert versjon til enhver tid finnes på bilene. Det er også viktig at det etableres 
rutiner for mottak av eksterne ressurser.  
  
Forebyggende tiltak 
Det er spådd en lang anleggsperiode i forbindelse med etableringen av kampflybasen, både 
på innsiden og utsiden av gjerdet. Det er i den forbindelse nyttig at samarbeidet mellom 
byggesaksavdelingen i kommunen og brannvesenet styrkes. Propan benyttes i dag i stor 
grad på byggeplasser til blant annet oppvarming, dette foregår via stasjonære tanker som 
plasseres på anleggsområdet. Disse tankene er meldepliktige til DSB via altinn.no, det er av 
brannvesenets erfaring at dette svært sjeldent blir gjort og slike tanker står plassert uten at 
brannvesenet er informert. Dette bør være tema i dialogen med byggesak at det informeres 
om regelverk knyttet til farlig vare til entreprenører.   
 
Ytre faktorer 
For håndtering av en slik kompleks hendelse er det naturlig å samarbeide med 
entreprenøren, kommunalteknisk avdeling, kraftlag m.fl. 
 
Forbedringspotensialer:  

- Generell kompetanseheving om arbeidsulykker 
- System for å ivareta objektsyn på anlegg med farlig vare 
- Oppgradere utstyr for håndtering av ulykker med farlig gods der det er behov 
- Oppdatere farlig gods permene som er i bilene 

- Lage rutiner for å ta imot eksterne ressurser under redningsoperasjoner 
- Lage rutiner for bruk av sikker jobb analyser under spesielt krevende 

arbeidsoperasjoner 

- Styrke tilsynet og oppfølgingen av anlegg som oppbevarer farlig vare i en 
anleggsperiode, gjerne i samarbeid med kommunens byggesakskontor.  
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2.7. Scenario 7- Brann i fredet bygningsmasse 

Det er 23 personer om representerer 4H lokalt fra Ørland kommune og Rennebu kommune 
som har kurs i maritime fag på Kjeungskjær fyr i Ørland kommune. Kjeungskjær fyr ligger 3 
kilometer (1,6 nautisk mil) fra Uthaug, ca. 20 minutter med båt fra Uthaug havn. I 
forbindelse med matlagingen er det satt opp en grill som fyres med trekull som er plassert i 
naustet som ligger ved foten av fyrtårnet. På grunn av at det er SV liten kuling er grillen 
dratt inn i naustet ca. 5 meter. Under grillingen av maten flammet den uventet opp og 
antente noen gamle bomullsgarn var hengt opp for miljøskapningen i naustet. Naustet var 
beregnet som en samlingsplass for felles måltid på ettermiddagen. 
 
Kl. 17.34 går det ut alarm fra 110 sentralen til Brekstad stasjon om brann i Kjeungskjær fyr 
med et ukjent antall ungdommer på fyret. Det er meldt om at det brenner i naustet og 
oppgjennom 1. etasje.  
 
Ungdommene er samlet på kaia og kan bekrefte per telefon at det er to stykker de ikke 
klarer å gjøre rede for. 
 
Relevans av scenario: 
Uerstattelige kulturhistoriske verdier er bygninger og områder som det er et ønske om å ta 
vare på grunn av deres egenverdi, f.eks. aldersverdi, symbolverdi, kunstneriske verdi, er det 
svært viktig å bevare. Aktiviteten i denne type bygg bør være av en art som ikke endrer 
egenarten i bygget, og eier bør tilstrebe og begrense bruken av åpen ild for å forhindre at 
det oppstår brann som kan ødelegge de historiske verdiene. Denne type bygg har 
erfaringsvis dårlige muligheter for evakuering på grunn av sin beskaffenhet og egenart 
dårlige og krevende rømningsveger. 
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
Flere fredede bygg brukes i dag til andre formål enn det de opprinnelig er tenkt til. En brann 
på Kjeungen fyr vil representere en hendelse som FBRT vil ha vanskelig for å håndtere, dels 
på grunn av at det ligger svært utilgjengelig i kombinasjon med at det er svært væravhengig 
og dårlig vannforsyning. Det er lagt fokus på å styrke egenberedskapen til eier og bruker av 
bygget, samt og eventuelt begrense bruken av fyret.  
 
Kompetanse 
Det er for dette scenariet ikke påpekt svakheter ved kompetansen til styrken.  
 
Øvelse og opplæring 
Det trenes ikke på denne type scenario spesifikt. Men hendelsen kan håndtere, om mulig, 
med teknikker det øves på jevnlig.  
 
Utstyr 
Det bør vurderes, med en kost-nytte vurdering, hvorvidt det bør anskaffes båt for å 
transportere materiell og mannskap. Eventuelt kan det utplasseres en pumpe med 
slangemateriell på slike steder.  
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Dimensjonering 
Det er ikke pekt på svakheter med dimensjoneringen i beredskapsavdelingen. Det bør 
vurderes å tilføre flere ressurser øremerket forebyggende arbeid for å håndtere den økte 
arbeidsbelastningen flere kompliserte bygg medfører. 
 
Planverk og dokumentasjon 
Det bør for denne type bygg utarbeides objektplaner som gjøres kjent for mannskapene, 
samt ressursoversikt over båter for transport.  
  
Forebyggende tiltak 
Det bør benyttes ressurser på forebyggende arbeid på slike steder for å sikre seg at 
personsikkerheten blir ivaretatt. Fredet bygningsmasse representerer en meget faglig 
krevende bygningsmasse, det ønskes gjerne at denne typen bygg brukes samtidig med at 
bruken ofte ikke er forenelig med en tilfredsstillende personsikkerhet iht. dagens 
standarder.  Det er derfor helt essensielt at det er et godt samarbeidsklima mellom eier, 
bruker, bygningsvern, brannvesen og byggesaksavdeling for å sikre at personsikkerheten blir 
ivaretatt. I takt med stor næringsvirksomhet, spesielt i Ørland kommune, ser man at det er 
registrert svært mange særskilte brannobjekter så vel som at det vies mye tid til 
saksbehandling ifbm. Nybygg etc.  
 
Ytre faktorer 
Samarbeid med eier og andre private aktører vil være essensielt.  
 
Forbedringspotensialer:  

- Vurdere behov for å inngå avtale med båteiere til transport av mannskap og utstyr 
- Styrke det forebyggende arbeidet på steder med krevende adkomst for å sikre 

egenberedskapen til eiere og eventuelt legge begrensninger i bruk. 

- Styrke samarbeidet mellom byggesaksavdelingene i kommunen. 
- Oppdatere og utarbeide objektplaner der det er behov. 
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2.8. Scenario 8- Brann i lastebåt 

Et lastefartøy Wilson Waal på 2400 dwt som er i ferd med å passere på nordsiden av Nord 
Leksa på kurs mot Uthaug med sand og får en brann i maskinrommet og varsler 
Hovedredningssentralen kl. 03.55. Det er meldt om en begrenset brann i maskinrommet, 
men at de klarer å navigere for egen maskin, og har beregnet å legge til kai på Uthaug kl. 
04.35.  
 
HRS varsler 110 sentralen om hendelsen, som igjen sender ut gruppealarm til Botngård og 
Brekstad stasjoner. Overbefalsvakten kvitterer ut alarmen og ber begge stasjonene møte på 
Brekstad stasjon for videre informasjon. 
 
Relevans av scenario: 
I skipsleden som går til Trondheim sørfra og nordfra er det til tider stor skipstrafikk hele året 
med lasteskip med forskjellige typer last. Fra våren og til langt utpå høsten er det også en 
del passasjerskip som trafikkerer den samme skipsleden. Statistisk sett oppstår det brann i 
skip langs den lange kystlinjen i Norge, og det er brann i maskinrommet som er den 
vanligste brannårsaken.  
 
Sjøfartsdirektoratet har oversikt over alle norske og utenlandske skip i norske farvann. 
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
Skipsbranner representerer en type branner der det er skipet selv som er ansvarlig for 
håndteringen. Ved et scenario som beskrevet over kan brannvesenet bidra med det som 
etterspørres fra båten, her er det begrensninger i hva som er forsvarlig for mannskapet. 
Brannvesenet kan også bidra med lokalkunnskap med tanke på akutt forurensning og hvor 
det kan være lurt å ta i lang havaristen. Ved ytterligere behov for slukkeressurser kan RITS-
gruppene benyttes.  
 
Kompetanse 
Hovedredningssentralen er den som styrer denne type redningsaksjoner og branner, HRS 
har tilgang på kvalifisert mannskap i de nasjonalt organiserte RITS gruppene. Mannskapene i 
FBRT mangler kompetanse om skipsbrann, ansvarsforhold og skipenes egenberedskap, men 
vil mest sannsynlig ikke brukes til brannslukning i en slik type hendelse.  
 
Øvelse og opplæring 
Det ble i 2016 gjennomført en gjennomgang/øvelsesrunde ved samtlige stasjoner med 
tema: «skipsbrann ved kai». Det øves ikke på denne type scenario utover akutt 
forurensning.  
 
Utstyr 
Brannvesenet kan bidra med vannforsyning, slangemateriell, skumvæske og oljelenser.  
 
Dimensjonering 
Det ble ikke avdekket svakheter ved dimensjoneringen for håndteringen av denne type 
hendelser.  
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Planverk og dokumentasjon 
Skipets beredskapsplan og egenberedskap er særdeles viktig i en slik situasjon. Det å være 
kjent med maritime begreper er der for viktig. Brannvesenet kan bidra med lokalkunnskap 
om egnede steder for ilandsleping med tanke på akutt forurensning, tilgjengelighet etc., 
samtidig som å rekvirere ressurser fra nasjonale RITS grupper.  
  
Forebyggende tiltak 
Det er ikke identifisert forebyggende tiltak for denne type hendelser i brannvesenets 
ansvarsområde.  
 
Ytre faktorer 
God dialog med skipper og havarist vil være viktig, det å få kontakt og opprettet 
kommunikasjon må således prioriteres.  
 
Forbedringspotensialer:  

- Planverk for håndtering av hendelser på skip 

- Planer for mottak av ressurser som RITS 
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2.9. Scenario 9- Flyhavari 

Et sivilt charterfly med plass til 19 passasjerer skal foreta en planlagt landing på Ørland 
hovedflyplass for etterfylling av drivstoff fredag kl. 17.00, 8. august.   
 
Flyet kommer inn på sørlig kurs og med en vindretning fra 270 grader, vindstyrken er 12 m/s 
og skiftende. Ved innflyging oppstår det kraftig turbulens, flyet mister oppdrift over Uthaug 
og havarerer nord for rullebanen.  
  
Kontrolltårnet slår havarialarm internt på Ørland hovedflystasjon samt til 112 som 
umiddelbart foretar trippelvarsling til alle nødetatene. Det meldes om at flyet har tatt 
bakken mellom Uthaug og rullebanen med 12 personer om bord. Det er ikke meldt om brann 
men det lukter flydrivstoff i området. Det er observert et ukjent antall personer ved flyet som 
antas å være personell som har tatt seg ut av flyvraket ved egen hjelp.  
 
Relevans av scenario: 
Vind fra vest gir vanskelige forhold på Ørland da dette gir kryssvind på rullebanen. Det er 
normalt gode sikkerhetsmarginer for alle flybevegelser men ukjente piloter kan 
feilbedømme situasjonen. Havari i brannvernregionen skjedde sist med utenlandsk 
luftfartøy i 2012 i Bjugn kommune.  
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
Et flyhavari med et sivilt fly utenfor gjerdet skisserer et scenario som ikke bare er en 
utfordrende redningsaksjon med potensiale for mange skadde og omkomne, men også 
peker på områder som det er en gråsone i ansvarsforhold og forståelse av ansvarsforhold 
mellom FBRT og Forsvaret, BRP.  
 
Kompetanse 
Kompetansen til mannskapene om flyhavari er svært mangelfull. Mannskapene etterlyser 
mer kunnskap om farer og utfordringer ved håndtering av flyhavari. Det er for FBRT en stor 
ressurs med Forsvarets brannvesen i denne type hendelser, det er således inngått en avtale 
om beredskap med ØHF BRP slik at de kan bistå med sin kompetanse i hele 
beredskapsområdet. Førstehjelpskunnskapene for mannskaper tilknyttet stasjoner som 
tilbyr MDVPA ansees som gode, det er behov for at førstehjelpskunnskapene styrkes på de 
øvrige stasjonene. Det er også ønskelig med mer kompetanse i mediehåndtering, spesielt til 
befal. Flere av de ansatte ved FBRT er også ansatt ved BRP, slik at kompetansen vedr. 
flyhavari ved Botngård og Brekstad stasjon er tilfredsstillende. 
 
Øvelse og opplæring 
Det er et tydelig behov for å fortsette med samøvelser med forsvarets brannvesen i ulike 
case som gir utfordringer med tanke på førstehjelp, adkomst, spredningsfare, 
kommandolinjer etc. Det er også etterspurt fra FBRT å få gjennomført en teoretisk 
gjennomgang av flyhavari ved BRP. FBRT har også deltatt ved en større flyhavariøvelse ved 
Ørland flystasjon. 
 
Utstyr 
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På utstyrssiden er det påpekt under analysene at det er godt med utstyr, hvis 
fremkommeligheten fram til skadestedet er god. Det er store og mange ressurser på 
Ørlandet som kan benyttes i håndteringen av hendelsen. Det er imidlertid påpekt at det vil 
være vanskelig med fremkommeligheten for tyngre kjøretøy på jordene. 
 
Dimensjonering 
Det er mange ressurser til å håndtere en slik hendelse, men antall innsatsmannskaper vil 
dog være svært tidsavhengig, både i døgnvariasjon og mtp på ferieavvikling.  
 
Planverk og dokumentasjon 
Det må utarbeides planer for håndtering av denne type hendelse generelt, herunder HMS-
rutiner. Det må også avklares roller mellom Forsvarets brannvesen og FBRT ved ulike case 
(spesielt skadestedsorganisering og kommandolinjer ved større hendelser), når det først 
skal avklares ansvarsforhold og kommandolinjer er det formålstjeneslig å avklare alle 
forhold mellom FBRT og Forsvaret/Forsvarsbygg.  
 
Forebyggende tiltak 
Det er ikke spesifisert forebyggende tiltak innenfor brannvesenets innsatsområde for dette 
scenariet. 
 
Ytre faktorer 
Samarbeidet med Forsvarets brannvesen er en viktig bidragsyter. Kommandolinjer og 
ansvarsforhold for ulike caser må avklares.  
 
Forbedringspotensialer:  

- Styrke kunnskapen om håndtering av flyhavari og farer tilknyttet dette 

- Styrke førstehjelpskunnskapene på de stasjonene der MDVPA ikke tilbys 

- Styrke kunnskap om mediehåndtering til befal 
- Samøve mer med Forsvarets brannvesen på ulike case 
- Avklare ansvarsforhold mellom FBRT og Forsvaret/forsvarsbygg på alle områder. 
- Tilknytte seg gårdbrukere o.l. som kan bidra med materiell for å sikre adkomst der 

det er påkrevd.  
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2.10. Scenario 10- Brann i næringsbygg 

Det er en fredag ettermiddag kl. 17.15 og det er gjennomført varme arbeider ved Scanbio i 
forbindelse med rehabilitering og utbyggingen av fabrikken. De varme arbeidene har blitt 
avsluttet og folkene som har gjennomført arbeidet hadde jobbet overtid for å bli ferdig til 
helgeslutt. Alle drar hjem samtidig og det besluttes at det ikke er nødvendig med brannvakt 
denne ettermiddagen.  Brannalarmanlegget som er under montering er ikke driftssatt enda. 
 
Det meldes om røykutvikling i takkonstruksjonen på fabrikkbygningen fra beboere på 
Karlestranda til 110-sentralen kl. 17.54. 
 
Det slås full alarm til Botngård stasjon.  
 
Relevans av scenario: 
Det er flere steder i brannvernregionen etablert industriområder med fabrikkvirksomhet. 
Noen av disse virksomhetene oppbevarer også farlig vare, noe som vanskeliggjør 
situasjonen med brann ytterligere. Regionen er nå inne i en periode med stor forventet 
vekst i forbindelse med byggingen av kampflybasen. I Forsvarsbygg egen ROS for 
byggeperioden er brann i næringsbygg (brakkerigg for mannskapsforlegning) satt som en 
«rød» hendelse. 
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
Det er flere store industribygninger i FBRT sitt beredskapsområde, og flere store 
næringsbygg er under bygging/ombygging. Det er samtidig flere og flere som benytter store 
kvanta farlig vare i arbeidsprosessene. Det føres i dag jevnlig tilsyn på større 
næringsvirksomheter og tilsyn med oppbevaring av farlig vare er i en oppstartsfase. Den 
store utfordringen er å oppdatere mannskapene på de byggene/anleggene som er i 
distriktet. Det er under byggingen av kampflybasen forventet at mange nye næringsbygg blir 
bygd, så vel som midlertidige bygninger for forlegning etc., sikkerheten for disse gruppene 
må ivaretas og beredskapen må vurderes om den er god nok.  
 
Kompetanse 
Kompetansen bør heves når det gjelder håndtering av farlig vare for alle i brannvesenet; det 
gjelder bl.a. saksbehandling, tilsyn, kjentmannsrunder, beredskapsmessige utfordringer etc. 
Det er også etterlyst å få hevet kunnskapsnivået på brann i nye byggematerialer som 
eksempelvis sandwichkonstruksjoner.  
 
Øvelse og opplæring 
Det bør prioriteres å gjennomføre objektsyn på større industribygninger og anlegg som 
oppbevarer farlig vare. Denne typen hendelser stiller store krav til befalet, det er derfor 
ønskelig at det gjennomføres flere øvelser rettet mot befalets oppgaver og prioriteringer. 
Det må også øves mer på håndteringen av farlig vare, herunder miljøgifter. Det er spesielt 
pekt på som viktig at man samøver på tvers av stasjonene ved håndtering av slike hendelser.  
 
Utstyr 
Utstyrsmessig i en slik situasjon er det essensielt at man får skaffet nok vann, raskt nok fram 
til bygningsmassen. Det også kort veg til og lett tilgang til lenser og annet utstyr til 
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håndtering av akutt forurensning. Den store utfordringen utstyrsmessig vil være å komme til 
i høyden på større bygningsmasse, dette er nå dekket inn med nyanskaffet lift stasjonert på 
Brekstad stasjon. 
 
Dimensjonering 
Det er samlet store ressurser tilgjengelig i området Ørland/Bjugn med relativt kort kjøretid, 
det er her som for de andre scenariene svært avhengig av tid på året/døgnet hva som er 
tilgjengelig. Det er utdannet relativt få kjemikaliedykkere, dette kan være en utfordring ved 
håndtering av en slik hendelse. Det er også pekt på som en utfordring, fra mannskapet selv, 
med manglende sjåførvakt i Bjugn. Sjåførvakter og/eller vaktlag bør vurderes i perioder med 
økt aktivitet i området Ørland/Bjugn.  
 
Planverk og dokumentasjon 
Objektplaner for større industribygninger og anlegg som oppbevarer farlig vare må 
oppdateres, dette må videreformidles til Forsvarets BRP.  
  
Forebyggende tiltak 
Det er viktig at det utføres jevnlig tilsyn ved slike bygninger og at funn av betydning for 
beredskapen videreformidles til brannvesenets beredskapsavdeling. Det er en utfordring 
med kapasitet på forebyggende avdeling, det har vært et økende antall særskilte 
brannobjekt, der flere er krevende bygg. Det går også med mye tid til nybygg, bistand til 
kommuner og øvrig saksbehandling i forbindelse med økt byggeaktivitet. Det må prioriteres 
å gå tilsyn på anlegg som oppbevarer farlig vare, samt få styrket kunnskapen til 
saksbehandlere rundt aktuelt regelverk.  
 
Ytre faktorer 
Noen av virksomhetene har industrivern i tilknytning til bygningene, det er viktig at 
brannvesenet kjenner denne ressursen og at man øver sammen med jevne mellomrom.  
 
Forbedringspotensialer:  

- Samordne innsats med industrivern 

- Styrke og prioritere tilsyn ved store virksomheter som oppbevarer farlig vare 
- Prioritere kjentmannsrunder på store bygninger 
- Styrke øvelser om akutt forurensning. 
- Vurdere sjåførvakter/vaktlag ved tider med økt risiko (byggeaktivitet, 

befolkningsvekst, høytider etc,) 
 



                                                                                                        Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Side 68 av 81 

2.11. Scenario 11 – Brann i tunnel 

Det er fredag ettermiddag, pent vær og helgeutfarten mot Stokkøya og Linesøya har startet. 
En lastebil er på vei fra Revsnes mot Trondheim når den i den første tunnelen må stanse 
kjøretøyet på grunn av varmgang. Lastebilen tar raskt fyr og brannforløpet går raskt. Det er 
observert flere kjøretøy i tunnelen.  
 
Hendelsen meldes via VTS til 110-sentralen. 
 

Relevans av scenario: 
Det er planlagt en stor tunnelutbygging på Fosen de nærmeste årene, fra å ha ansvar for et 
beredskapsområde uten tunneler til å nå få ansvar for å håndtere hendelser i flere tunneler 
er viktig for FBRT å omtale I ROS analysen. Tunnelforvalter (Statens vegvesen) har utført 
omfattende risikoanalyser og beredskapsplaner for samtlige tunneler og FBRT har blitt 
involvert i en tidlig fase i arbeidet. Det er viktig å utføre en beredskapsanalyse av brann i 
tunnel da den vil gi spesielle utfordringer med tanke på håndtering. Trekkretning vil være et 
sentralt tema, da denne vil avgjøre fra hvilken side av tunnelen en innsats skal utføres.  
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
 
 
Kompetanse 
FBRT har ingen erfaring med tunnelinnsats og må heve kompetansenivået i alle ledd i 
organisasjonen (brannkonstabel, utrykningsledere, 01-vakt og forebyggende), det er spesielt 
viktig å heve kompetansen på ledernivået for å sikre taktisk tenking. Det vil være en fordel 
for kompetansehevingen at samtlige har gjennomført grunnutdanning.  
 
Øvelse og opplæring 
Det er viktig at det blir etablert rutiner for systematisk og jevnlige øvelser, både internt i 
brannvesenet og i samarbeid med tunnelforvalter.  
 
Utstyr 
Tunnelforvalter har i sin ROS-analyse anbefalt anskaffelse av tankbil, slik at kravet på 6m3 
slokkevann blir ivaretatt. Tankbilen bør utstyres med monitor og skumaggregat. Det bør 
også vurderes å anskaffe røykdykkerutstyr tilpasset lang innsatsvei, samt gjøres en 
vurdering på om kjøretøy som er ved Stoksund stasjon dekker de behov som følger. Dersom 
beredskapen heves og røykdykkertjeneste innføres ved Stoksund stasjon må egnet kjøretøy 
anskaffes. Det monteres ikke mekanisk ventilasjon i tunnelene, dette er en stor svakhet i en 
rednings- og slokkeinnsats og mobile vifter bør anskaffes. Det er også viktig at alle som 
beveger seg inne i tunnelen har tilfredsstillende refleksvester og lysutstyr.  
 
Dimensjonering 
Både i Åfjord og Roan er det stasjoner på begge sider av tunnelene. I Roan vil Roan 
brannstasjon være på den ene siden og Åfjord stasjon på den andre. I Åfjord vil Stoksund 
stasjon være på den ene siden og Åfjord stasjon på den andre. Tyngden av beredskapen 
etableres ved Åfjord stasjon. Det bør derfor jobbes med å heve beredskapen i både Åfjord 
og Roan slik at begge stasjonene kan ha røykdykkertjeneste nivå 1, evt fungere som 
fremskutt enhet med egnet utstyr. 
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Planverk og dokumentasjon 
FBRT har blitt involvert tidlig av utbygger og har deltatt på flere møter. Det har blitt 
utarbeidet egne risikoanalyser og beredskapsplaner av utbygger, som henvist til tidligere i 
dette dokumentet. Det må utarbeides egne beredskapsplaner og innsatsplaner internt i 
FBRT som må koordineres med planer hos øvrige nødetater, tunnelforvalter og kommunen. 
Det er utfordringer med planlegging av innsats da det er knyttet usikkerhet til rådende 
trekkretning og da det ikke er planlagt installert mekanisk brannventilasjon i tunnelene. Det 
bør, som tidligere nevnt, vurderes å anskaffe mobile vifteanlegg som kan benyttes ved 
innsats.  
 
Forebyggende tiltak 
Tunnelene bør registreres som særskilte brannobjekt og jevnlige tilsyn gjennomføres. Det er 
viktig med et godt samarbeid mellom forebyggende og beredskap i brannvesenet og begge 
fagdisipliner bør være representert ved både tilsyn og øvelser i en oppstart. DSB vil være en 
viktig støttespiller for å kreve tankbil/sikre beredskapen i tunnelen. 
 
Ytre faktorer 
Det er viktig å ha et tett samarbeid med tunnelforvalter. Pr okt 2017 pågår det avklaring 
med tunneleier mht anskaffelse av utstyr og finansiering av de tiltakene som må på plass for 
at tunnelene skal kunne godkjennes til bruk. FBRT er i god kontakt med DSB som gir sin 
støtte til det arbeid som vi gjør opp mot Statens Vegvesen og tunneleiere.  
 
Forbedringspotensialer:  

- Øke kunnskapen om tunnelbrann-/beredskap til alle ansatte 
- Etablere et godt samarbeid med tunnelforvalter 

- Anskaffe utstyr for å håndtere en brann i tunnel 

- Utarbeide egne beredskapsplaner/objektsplan 
- Registrer tunnelene som særskilte brannobjekt og gjennomføre tilsyn etter 

risikovurdering 
- Etablere rutiner for jevnlige øvelser både internt og i samarbeid med vegforvalter 
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2.12. Scenario 11 – Brann i tunnel 
Det er februar og det har vært langvarig tørke i Trøndelag, det har vært mange små 

krattbranner da vegetasjonen antenner lett. Det er meldt om skogbrann ved Storvatnet i 

Sørdalen lørdag ettermiddag. Søndag formiddag er brannen fremdeles ute av kontroll. 

 

Relevans av scenario: 
Vi har de senere år sett at større skogbranner også kan inntreffe i Trøndelag. Dette scenario 
har som hovedmål å sette fokus på håndtering av langvarige hendelser og ikke nødvendigvis 
skogbrann. De fleste av hendelsene påpekt i ROS-arbeidet og som vi håndterer i det daglige 
er relativt kortvarige aksjoner. Vi kan også bli stilt ovenfor en rekke hendelser som vil kreve 
en innsats over lang tid enten det er større branner, forurensning, naturkatastrofer etc. Det 
er da viktig at vi er trent på å håndtere slike utfordringer og at vi følger de sentrale 
retningslinjer for Enhetlig ledelsessystem (ELS) for å lettere arbeide med andre brann- og 
redningsvesen.  
 
Oppsummering av Fosen Brann- og Redningstjenestes håndteringsevne: 
 
 
Kompetanse 
Det har vært og det pågår fremdeles et kompetanseløft i FBRT. Grunnutdanningen gir alle et 
godt kompetansenivå, samt at den planlagte utdanningen til utrykningsledere vil gi nyttig 
kompetanse som kommer til nytte i en langvarig hendelse. Overbefal tilfredsstiller også de 
formelle kompetansekrav. Det har vært et stort fokus på ELS de senere år, da spesielt 
gjennom oljevernet. Det gjenstår imidlertid noe for å få alle på samme nivå. 
 
Øvelse og opplæring 
Det har ikke vært tradisjon for å gjennomføre øvelser der man trener på håndtering av 
langvarige hendelser. Det må fokuseres mer på ledertrening i alle ledernivå. 
 
Utstyr 
Det må kartlegges om det trengs ikt-utstyr for å håndtere en slik hendelse. For 
skogbrannhåndtering trengs kjeledresser.  
 
Dimensjonering 
Det er ingen dimensjoneringsmessige utfordringer med en slik hendelse. En hendelse av en 
slik karakter må tradisjonelt baseres på hjelp fra andre etater/nabobrannvesen.  
 
Planverk og dokumentasjon 
Det må lages planer for håndtering av langvarige hendelser. Disse må beskrive alt fra 
praktiske opplysninger, kontaktpunkt, arbeidsfordeling (ELS), mottak av ressurser, 
klargjøring for utvidelse til å jobbe i team, tiltakskort/rollekort m.m. Planverket må gjøres 
kjent for alle ansatte og øves. Det er viktig at alt planverk er mobilt og lett tilgjengelig, da 
beredskapsområdet er stort og et sted for å samle en stab vil variere etter hvor en hendelse 
inntreffer.  
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Forebyggende tiltak 
FBRT ser på det som viktig å gi informasjon om hvordan vi jobber med ELS til kommunens 
kriseledelse for å sikre en god håndtering av langvarige hendelser og en felles forståelse for 
arbeidsmetodikk. For skogbrann har brannvesenet blitt langt mer proaktiv og bruker media i 
tider med skogbrannfare.  
 
Ytre faktorer 
Samarbeid med eksterne som andre nødetater, nabobrannvesen, sivilforsvar, kommune og 
frivillige er viktig i en slik hendelse. FBRT ser på det som viktig å gi informasjon om hvordan 
vi jobber med ELS til kommunens kriseledelse for å sikre en god håndtering av langvarige 
hendelser og en felles forståelse for arbeidsmetodikk.  
 
Forbedringspotensialer:  

- Videreformidle kunnskap om ELS til kommunens kriseledelse 

- Kunnskap om ELS til alle ansatte i en lederrolle(fra brannsjef til utrykningsleder) 

- Etablere rutiner og øve på å sette stab internt 
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2.13. Styrets oppgaver 

En større hendelse med samfunnsmessige konsekvenser for liv, helse og miljø har skjedd og 
FBRT IKS har vært aktør som en av nødetatene. Hendelsen er avsluttet og etterarbeid, 
rapporter og evalueringsarbeid er igangsatt.  
En av eierkommunene i FBRT har stilt spørsmål ved om FBRT er faglig- og organisatorisk 
skikket til å ivareta beredskap i kommunen og om oppgavene løses iht. Selskapsavtalen. 
Spørsmålene har en slik karakter at daglig leder ansees å være inhabil og styret blir direkte 
engasjert i prosessen. DSB og Fylkesmannen blir også involvert i saken og ønsker både en 
rapport og redegjørelse for hendelsesforløp og innsats fra FBRT samt en vurdering på om 
selskapet har innfridd sine forpliktelser iht. de kravene som er satt i lov og forskrifter.  
 
Relevans av scenario:  
Denne typen hendelse vil være en prøve på om samarbeidet innenfor beredskap og 
etablering av IKS er riktig med tanke på hva deltagerkommunene får igjen for sine andeler i 
selskapet.  
 
Håndteringsevne/kommentarer: 
Fosen brann- og redningstjeneste IKS er et interkommunalt samarbeid som eies av 
kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan. Selskapets har et styre som igjen styres av 
representantskapet som består av ordførerne fra eierkommunene. FBRT IKS daglige drift 
administreres av brannsjefen/daglig leder.  
 
Scenariet peker på utfordringer med å holde den daglige driften i selskapet i gang når 
brannsjefen blir satt i mistillit. FBRT er en liten organisasjon i antall stillingsprosenter og når 
man er en ansatt i minus vil dette medføre et enormt tap for de øvrige. Det er derfor viktig 
at styret, som har ansvar for å ansette daglig leder, tar raskt til handling for å bistå til 
situasjonen er avklart.  
 
Det er styret selv som har kommet med betraktninger rundt dette scenariet: 
 
Styret selv ser på det som en styrke at de er godt orientert om de prosesser som foregår 
internt i selskapet og om hvordan driften er organisert. Det betyr at man er klar over hvilke 
styrker selskapet har, men også utfordringene som foreligger spesielt på kompetanse og 
HMS-siden. Styret kjenner også til de økonomiske utfordringene selskapet sliter med. Det 
ble også sagt at videreføring av driften vil være godt ivaretatt av øvrige medarbeider inntil 
brannsjefen er satt i tjeneste igjen eller erstatter er funnet, dette grunnet små forhold og at 
de ansatte ansees å være allroundere. Det er flere IKS på Fosen som har gjort suksess, det 
kan være en tanke å hente deres kritiske suksessfaktorer for et godt samarbeidsklima med 
eiere og brukere/mottakere av tjenesten.  
 
Det må imidlertid klargjøres en rekke forhold: Styrets rolle i kriser, rutiner for 
mediehåndtering, felles strategi for styret og ansatte i selskapet, styrets medlemmer må 
trygges på hverandre samt å bli bedre kjent med alle selskapets oppgaver, underskrive 
taushetserklæring, avklare roller mot eierkommuner og ikke minst kommunisere utad hvem 
vi er og hva vi gjør/står for.  
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2.14. Oppsummering av scenarioer og forbedringspotensialer 

I punktene nedenfor er en systematisk oppramsing av de forbedringspotensialene som 
fremkom av beredskapsanalysen. Det er her viktig å understreke forbedringspotensialene 
må sees opp mot kartlagt risiko for å avgjøre om de skal gjennomføres eller ikke, dette 
bestemmes av de satte akseptkriteriene og oppsummeres i siste kapittel. 
 

Område Forbedringspotensial 

Kompetanse 
 

- Grunnutdanning for deltidsmannskaper må 
gjennomføres iht. dimensjoneringsforskriften  

- Førerkort klasse C og 160 må ivaretas 
- Styrke kompetanse om båtbrann; slokketeknikk-/taktikk 

- Styrke fagkunnskapen om farlig gods og opptreden på 
skadested 

- Utdanne flere kjemikaliedykkere 
- Styrke kompetansen til grunnleggende egensikring ved 

redning i bratt terreng. 

- Generell kompetanseheving om arbeidsulykker 
- Styrke kunnskapen om håndtering av flyuhell og farer 

tilknyttet dette 
- Styrke førstehjelpskunnskapene på de stasjonene der 

MDVPA ikke tilbys 
- Styrke kunnskap om mediehåndtering til befal 

- Øke kunnskapen om tunnelbrann-/beredskap til alle 
ansatte 

- Styrke kunnskapen om ELS til alle ansatte i en lederrolle 
(fra brannsjef til utrykningsleder) 

Øvelse og opplæring 
 

- Styrke kompetansen og øve på overflateredning 

- Øve mer på tvers av stasjonene og med andre nødetater 
(samvirkeøvelser) 

- Arrangere egne befalsøvelser, eller øvelser der befal blir 
spesielt øvet. 

- System for å ivareta objektsyn på anlegg med farlig vare 

- Samøve mer med Forsvarets brannvesen på ulike case 
- Prioritere kjenntmannsrunder på store bygninger 
- Styrke øvelser om akutt forurensning. 
- Etablere rutiner for jevnlige øvelser både internt og i 

samarbeid med vegforvalter 
- Øve på å sette stab internt/håndtering av større og 

langvarige hendelser 
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Utstyr 
 

- Varmesøkende kamera bør skaffes på alle stasjoner 

- Oppgradere utstyr for håndtering av ulykker med farlig 
gods der det er behov 

- Oppdatere farlig gods permene som er i bilene 
- Anskaffe førstehjelpsutstyr i mannskapsbiler 

- Anskaffe utstyr for å håndtere en brann i tunnel 
- Anskaffe kjeledresser for oppdrag som ikke krever full 

vernebekledning 
 

Dimensjonering 
 

- Full bemanning i Roan må etterstrebes 

- Opprette en overflateredningsberedskap basert på 
tildelt utstyr 

- Styrke og systematisere oversikt over ansatte som er 
tilstede under ferieavvikling og eventuelt iverksette 
vaktordning under spesielle arrangementer. 

- Samordne innsats med industrivern 

- Opprette beredskap for å håndtere utfordringer ifbm. 
infrastrukturutbyggingen i Åfjord og Roan 

 
 

Planverk og dokumentasjon 
 

- HMS-rutiner må jobbes kontinuerlig med 
- Prosedyrehåndbok må revideres 

- Være pådriver for å hjelpe «tilfeldige hjelpere» 
- Utarbeide planer for ivaretakelse av beredskapen hvis 

et område skal bli avskjermet av eksempelvis ras.  
- Lage rutiner for å ta imot eksterne ressurser under 

redningsoperasjoner 
- Lage rutiner for bruk av sikker jobb analyser under 

spesielt krevende arbeidsoperasjoner 
- Oppdatere og utarbeide objektplaner der det er behov, 

inkl. anlegg som oppbevarer farlig vare. 
- Planverk for håndtering av hendelser på skip 
- Planer for mottak av ressurser som RITS 

- Avklare ansvarsforhold mellom FBRT og 
Forsvaret/forsvarsbygg på alle områder. 

- Utarbeide arbeidsrutiner for overflateredning 
- Etablere system for å oversende og oppdatere 

objektplaner til relevante objekter til BRP 
- Utarbeide egne obejktplaner og beredskapsplaner for 

tunnelbrann 
- Lage arbeidsrutiner/HMS-rutine for tunnelbrann 
- Utarbeide egne rutiner for etablering av stab ved 

potensielt alvorlige, langvarige eller større hendelser 
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Forebyggende tiltak 
 

- Forebyggende arbeid mot de utsatte gruppene må 
styrkes og iverksettes etter vedtatt plan 

- Drive aktivt forebyggende arbeid mot arrangører av 
arrangement 

- Styrke tilsynet og oppfølgingen av anlegg som 
oppbevarer farlig vare i en anleggsperiode, gjerne i 
samarbeid med kommunens byggesakskontor.  

- Styrke det forebyggende arbeidet på steder med 
krevende adkomst for å sikre egenberedskapen til eiere 
og eventuelt legge begrensninger i bruk. 

- Styrke samarbeidet mellom byggesaksavdelingene i 
kommunen. 

- Styrke og prioritere tilsyn ved store virksomheter som 
oppbevarer farlig vare 

- Vurdere å registrere tunnelene som særskilte 
brannobjekt, samt gjennomføre tilsyn etter egen 
risikovurdering 

 

Ytre faktorer 
 

- Styrke og være pådriver for samøvelser med 
nødetatene.  

- Vurdere behov for å inngå avtale med båteiere til 
transport av mannskap og utstyr 

- Tilknytte seg gårdbrukere o.l. som kan bidra med 
materiell for å sikre adkomst der det er påkrevd.  

- Etablere et godt samarbeid med tunnelforvalter 
- Videreformidle kunnskap om ELS til kommunens 

kriseledelse 
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3. Oppsummering, konklusjon og anbefalinger til videre arbeid 
 

  Vurdering av effekt av tiltak anbefalt i ROS for FBRT   

 

  
 

        

Område 

Anbefalt tiltak i ROS 
2014 (tiltak i kursiv er 
gjennomført) 

Gjennomført tiltak 
pr.01.10.17 

Endring i 
risikobilde                                              
Vurdering av 
gjennomførte 
tiltak og 
utestående 
tiltak 

Nye/utestående tiltak 
etter rev. ROS 2017 

Kompetanse - Grunnutdanning for 
deltidsmannskaper må 
gjennomføres iht. 
dimensjoneringsforskrift
en  
- Førerkort klasse C og 
160 må ivaretas  
- Styrke kompetanse om 
båtbrann; slokketeknikk-
/taktikk  
- Styrke kompetansen og 
øve på overflateredning  
- Styrke fagkunnskapen 
om farlig gods og 
opptreden på skadested  
- Utdanne flere 
kjemikaliedykkere  
- Styrke kompetansen til 
grunnleggende 
egensikring ved redning i 
bratt terreng  
- Generell 
kompetanseheving om 
arbeidsulykker  
- Styrke kunnskapen om 
håndtering av flyuhell og 
farer tilknyttet dette  
- Styrke 
førstehjelpskunnskapene 
på de stasjonene der 
MDVPA ikke tilbys  
- Styrke kunnskap om 
mediehåndtering til befal 

- Det ble i 2016 påstartet 
grunnkurs deltid, pr dags dato 
har rundt halvparten av alle 
ansatte fullført 
grunnutdanningen.  
- Det er føres registrere for å 
ivareta at et tilstrekkelig antall til 
enhver tid har tilfredsstillende 
forerkort for våre kjøretøy 
- FBRT fikk tildelt tre pakker for 
overflateredning ifbm. 
brannløftet. Tjenesten er 
lokalisert på Botngård, Årnes og 
Stokksund 
- Det har blitt etablert en egen 
CBRNE gruppe på Ørlandet som 
benytter eget kjøretøy og 
innehar spesialkompetanse. 
- Det har vært fokus på 
båtbranner og ulykker knyttet til 
farlig gods på øvelser 

Endringen i 
kunnskapsnivået 
blant de ansatte 
vil endre 
sannsynligheten 
til at en hendelse 
kan oppstå 
minimalt, 
konsekvensen av 
en hendelsene vil 
kunne reduseres 
for noen av 
hendelsene da 
håndteringsevne
n vår mest 
sannsynlig er 
bedret.  

- Grunnutdanning for 
deltidsmannskaper må 
gjennomføres iht. 
dimensjoneringsforskrifte
n - Grunnutdanning for 
deltidsmannskaper må 
gjennomføres iht. 
dimensjoneringsforskrifte
n  
- Førerkort klasse C og 
160 må ivaretas 
- Styrke kompetanse om 
båtbrann; slokketeknikk-
/taktikk 
- Styrke fagkunnskapen 
om farlig gods og 
opptreden på skadested 
- Styrke kompetansen til 
grunnleggende 
egensikring ved redning i 
bratt terreng. 
- Generell 
kompetanseheving om 
arbeidsulykker 
- Styrke kunnskapen om 
håndtering av flyuhell og 
farer tilknyttet dette 
- Styrke 
førstehjelpskunnskapene 
på de stasjonene der 
MDVPA ikke tilbys 
- Styrke kunnskap om 
mediehåndtering til befal 
- Øke kunnskapen om 
tunnelbrann-/beredskap 
til alle ansatte 
- Styrke kunnskapen om 
ELS til alle ansatte i en 
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lederrolle (fra brannsjef til 
utrykningsleder) 

Øvelse og opplæring - Øvelser i å lese 
brannbilde ved 
husbranner - Øve mer på 
tvers av stasjonene - 
Arrangere egne 
befalsøvelser, eller 
øvelser der befal blir 
spesielt øvet. - Trene på 
sambandsbruk - 
Kjemikaliedykkerne må 
øve oftere - System for å 
ivareta objektsyn på 
anlegg med farlig vare - 
Samøve mer med 
Forsvarets brannvesen 
på ulike case - Prioritere 
kjenntmannsrunder på 
store bygninger - Styrke 
øvelser om akutt 
forurensning. 

- Øvelsesplanen til mannskapene 
er endret til å kun inneholde 
faste tider, innhold varierer etter 
behov (de lovpålagte øvelsene 
gjennomføres uansett)- Lese 
brannbilde, sambandsbruk etc. 
dekkes nå inn i grunnopplæring- 
Alle har øvt på PLIVO 

Øvelse og 
opplæring bidrar 
til å øke 
tryggheten 
blandt 
mannskapene og 
håndteringsevne
n vår for de 
påpekte 
hendelsene, 
dette kan bidra til 
å redusere 
konsekvensen for 
enkelte av 
hendelsene noe. 

- Styrke kompetansen og 
øve på overflateredning- 
Øve mer på tvers av 
stasjonene og med andre 
nødetater 
(samvirkeøvelser) 
- Arrangere egne 
befalsøvelser, eller 
øvelser der befal blir 
spesielt øvet. 
- System for å ivareta 
objektsyn på anlegg med 
farlig vare 
- Prioritere 
kjenntmannsrunder på 
store bygninger 
- Styrke øvelser om akutt 
forurensning. 
- Etablere rutiner for 
jevnlige øvelser både 
internt og i samarbeid 
med vegforvalter ifbm. 
tunnel 
- Øve på å sette stab 
internt/håndtering av 
større og langvarige 
hendelser 

Utstyr - Tilfredsstillende 
personlig verneutstyr til 
alle ansatte  
- Varmesøkende kamera 
bør skaffes på alle 
stasjoner  
- Skaffe 
overflateredningsutstyr 
på stasjoner der dette 
kan være aktuelt  
- Skaffe tilveie kikkerter i 
de bilene der det ikke 
finnes  
- Vurdere anskaffelse 
satelittelefon for å sikre 
kommunikasjon med 
andre.  
- Oppgradere utstyr for 
håndtering av ulykker 
med farlig gods der det 
er behov  
- Oppdatere farlig gods 
permene som er i bilene  
- Utrede behov for 
høydemateriell 

- Samtlige ansatte er nå utstyrt 
med tilfredsstillende personlig 
vernebekledning og logg er 
opprettet 
- Overflateredningsutstyr er 
anskaffet 
- Behov for satellitt telefon utgår 
ifbm. innført digitalt nødnett 
- Kikerter er anskaffet i alle biler 
- Kjemikaliegruppe med 
tilhørende utstyr er etablert 
- Farlig gods permer har nå blitt 
appbasert, alle bilene er nå 
utstyrt med ipad 
- Høydemateriell i form av lift er 
anskaffet og er garasjert på 
Brekstad 

 - Varmesøkende kamera 
bør skaffes på alle 
stasjoner 
- Oppgradere utstyr for 
håndtering av ulykker 
med farlig gods der det er 
behov 
- Anskaffe utstyr for å 
håndtere en brann i 
tunnel 
- Anskaffe kjeledresser for 
oppdrag som ikke krever 
full vernebekledning 
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Dimensjonering - Full bemanning i Roan 
må etterstrebes  
- Styrke og systematisere 
oversikt over ansatte 
som er tilstede under 
ferieavvikling og 
eventuelt iverksette 
vaktordning under 
spesielle arrangementer.  
- Samordne innsats med 
industrivern  
- Vurdere sjåførvakter 
ved utsatte tider  
- Øke bemanningen på 
forebyggende avdeling 

- Full bemanning i Roan 
etterstrebes fremdeles 
- Rutiner for oversikt over fravær 
er innført 
- Det samøves jevnlig med 
industrivern 
- Det er tilført 1 hel stilling til 
forebyggende avdeling 

- Rett 
dimensjonering 
vil bedre 
håndteringsevne
n generelt. 
- Høyere 
bemanning på 
forebyggende 
avdeling bedrer 
arbeidet generelt 
noe som kan 
tenkes å påvirke 
risikoen i positiv 
retning i et 
langtidsperspekti
v. 

- Full bemanning i Roan 
må etterstrebes 
- Opprette en 
overflateredningsberedsk
ap basert på tildelt utstyr 
- Samordne innsats med 
industrivern 
- Opprette beredskap for 
å håndtere utfordringer 
ifbm. 
infrastrukturutbyggingen i 
Åfjord og Roan 

Planverk og 
dokumentasjon(se også 
HMS) 

- HMS-rutiner må 
utarbeides og 
implementeres- 
Standard operasjonelle 
rutiner må revideres, 
suppleres og 
implementeres- 
Utarbeide planer for 
ivaretakelse av 
beredskapen hvis et 
område skal bli 
avskjermet av 
eksempelvis ras. - Lage 
rutiner for å ta imot 
eksterne ressurser under 
redningsoperasjoner- 
Lage rutiner for bruk av 
sikker jobb analyser 
under spesielt krevende 
arbeidsoperasjoner- 
Oppdatere og utarbeide 
objektplaner der det er 
behov.- Planverk for 
håndtering av hendelser 
på skip- Planer for 
mottak av ressurser som 
RITS- Avklare 
ansvarsforhold mellom 
FBRT og 
Forsvaret/forsvarsbygg 
på alle områder. 

(For tiltak vedr. HMS se eget 
avsnitt)- Rutiner for enkelte 
arbeidsoperasjoner utarbeides 
fortløpende- Arbeidet med å 
avklare ansvarsforhold mellom 
FBRT og Forsvarsbygg/Forsvaret 

- Bedre planverk 
og 
dokumentasjon 
vil påvirke 
håndteringsevne
n til FBRT og ikke 
påvirke risiko.  

- HMS-rutiner må jobbes 
kontinuerlig med 
- Prosedyrehåndbok må 
rutinemessig revideres 
- Være pådriver for å 
hjelpe «tilfeldige 
hjelpere» 
- Utarbeide planer for 
ivaretakelse av 
beredskapen hvis et 
område skal bli 
avskjermet av 
eksempelvis ras. 
- Lage rutiner for å ta imot 
eksterne ressurser under 
redningsoperasjoner 
- Lage rutiner for bruk av 
sikker jobb analyser under 
spesielt krevende 
arbeidsoperasjoner 
- Oppdatere og utarbeide 
objektplaner der det er 
behov, inkl. anlegg som 
oppbevarer farlig vare. 
- Planverk for håndtering 
av hendelser på skip ved 
kai 
- Planer for mottak av 
ressurser som RITS 
- Avklare ansvarsforhold 
mellom FBRT og 
Forsvaret/forsvarsbygg på 
alle områder. 
- Utarbeide egne 
obejktplaner og 
beredskapsplaner for 
tunnelbrann 
- Lage 
arbeidsrutiner/HMS-
rutine for tunnelbrann 
-Utarbeide egne rutiner 
for etablering av stab ved 
potensielt alvorlige, 
langvarige eller større 
hendelser 
-Utarbeide arbeidsrutiner 
for overflateredning 

Forebyggende  
tiltak 

- Forebyggende arbeid 
mot de utsatte gruppene 
må styrkes 
- Drive aktivt 
forebyggende arbeid 
mot arrangører av 
arrangement 
- Styrke tilsynet og 
oppfølgingen av anlegg 

- Det har blitt utarbeidet en egen 
plan for det brannforebyggende 
arbeidet som ivaretar de 
påpekte momentene. 

Det er vanskelig å 
måle effekten av 
forebyggende 
arbeid, det er 
imidlertidig synlig 
at det har vært 
en tydelig effekt 
av tilsyn ved 
særskilte 

- Forebyggende arbeid 
mot de utsatte gruppene 
må styrkes og iverksettes 
etter vedtatt plan 
- Drive aktivt 
forebyggende arbeid mot 
arrangører av 
arrangement 
- Styrke tilsynet og 
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som oppbevarer farlig 
vare i en anleggsperiode, 
gjerne i samarbeid med 
kommunens 
byggesakskontor.  
- Styrke det 
forebyggende arbeidet 
på steder med krevende 
adkomst for å sikre 
egenberedskapen til 
eiere og eventuelt legge 
begrensninger i bruk. 
- Styrke samarbeidet 
mellom 
byggesaksavdelingene i 
kommunen. 
- Styrke og prioritere 
tilsyn ved store 
virksomheter som 
oppbevarer farlig vare 

brannobjekt etter 
at tilsyn ble 
innført. En håper 
at tilsvarende 
effekt kan måles 
for andre som 
rammes av 
brann. 

oppfølgingen av anlegg 
som oppbevarer farlig 
vare i en anleggsperiode, 
gjerne i samarbeid med 
kommunens 
byggesakskontor.  
- Styrke det forebyggende 
arbeidet på steder med 
krevende adkomst for å 
sikre egenberedskapen til 
eiere og eventuelt legge 
begrensninger i bruk. 
- Styrke samarbeidet 
mellom 
byggesaksavdelingene i 
kommunen. 
- Styrke og prioritere 
tilsyn ved store 
virksomheter som 
oppbevarer farlig vare 
- Vurdere å registrere 
tunnelene som særskilte 
brannobjekt, samt 
gjennomføre tilsyn etter 
egen risikovurdering 

Ytre faktorer - Være pådriver for å 
ivareta tilfeldige 
hjelpere- Styrke og Være 
pådriver for samøvelser 
med nødetatene.- 
Vurdere behov for å 
inngå avtale med 
båteiere til transport av 
mannskap og utstyr- 
Tilknytte seg 
gårdbrukere o.l. som kan 
bidra med materiell for å 
sikre adkomst der det er 
påkrevd.  

 Det er ikke 
sannsynlig med 
en endring av 
risiko basert på 
dette, 
håndteringsevne
n vil kunne øke 
med bedre 
kontakt med ytre 
faktorer.  

- Styrke og være pådriver 
for samøvelser med 
nødetatene.  
- Vurdere behov for å 
inngå avtale med båteiere 
til transport av mannskap 
og utstyr 
- Tilknytte seg 
gårdbrukere o.l. som kan 
bidra med materiell for å 
sikre adkomst der det er 
påkrevd.  
- Etablere et godt 
samarbeid med 
tunnelforvalter 
- Videreformidle 
kunnskap om ELS til 
kommunens kriseledelse 

HMS (fra ROS 2017)  - Prosedyrehåndbok revideres 
jevnlig, en samling av alle 
prosedyrer gjenstår 
- Rutiner for kjemisk helsevern 
er etablert 

Det er ikke 
sannsynlig med 
en endring av 
risiko avdekt i 
ROS analysen, 
men innføring av 
tiltak vil redusere 
risikoen for de 
ansatte i FBRT og 
således bedre 
håndteringsevne
n.  

- Bedre stasjonsforhold 
ved Brekstad, Botngård og 
Årnes stasjon.  
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