
1

Presentasjon av resultater

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Valdres brann- og redningstjeneste IKS

10. april 2018

Bard.Anders.Rounge@safetec.no

Bård Anders Rounge

Oystein.Skogvang@safetec.no

Øystein Skogvang

Hvem er vi? 

Safetec er en ledende leverandør innen helhetlig risikostyring 

Vi jobber globalt for å sikre liv, helse, miljø og viktige 
samfunnsinteresser i samarbeid med våre kunder

Vi er ca. 125 ansatte med kontorer i Norge (Trondheim er 
hovedkontor), UK, Malaysia og Australia

www.safetec.no
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NAVN ROLLE BEFARING ARBEIDSMØTE 
Ove Martin Stende Utrykningsleder VBRIKS x
Laila Lien Østgård Brannsjef VBRIKS x x
Jan Arnstein Rustøe NK beredskap VBRIKS x x
Henning Engen Andersen Områdekoordinator ambulanse SIHF x x
Bård Sørumshaugen Politi, leder operativ seksjon Valdres x x
Per Einar Tveit Styremedlem i VBRIKS x x
Ivar Hagerup Beredskapskoordinator Øystre Slidre x
Terje Hålien Teknisk sjef i Vang x
Einar Helland Brannsjef Nord-Aurdal kommune x
Terje Karlsen Avd. leder V. Slidre kommune x
Stig Solbrekken Beredskapskoordinator x
Kåre Stubbene Vaktmester/utrykningsleder x
Knut Erik Ringen Branninspektør/utrykningsleder x x
Vidar Nilssen Leder forebyggende/utrykningsleder x x
Ivar Svensson Leder beredskap x x
Rolf Rogstad Byggesaksbehandler x
Raymond Vindenes Branningeniør/-konstabel x x
Bård Anders Rounge Sikkerhetsingeniør, Safetec x x
Øystein Skogvang Sikkerhetsingeniør, Safetec x x

Tabell 1.2 Deltakere på befaring 15. og 16. januar, og i arbeidsmøte 17. januar
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• Kort om formål, metodikk og arbeidsopplegg for gjennomføringen av ROS-
analysen

• Presentasjon av resultatene:

– Særtrekk for Valdres
– Risikovurdering
– Sårbarhetsvurdering
– Vurdering av risikoreduserende tiltak (dvs. tiltak som vil gjøre brannvesenet bedre 

rustet til å utføre sine oppgaver)

• Spørsmål og kommentarer

Agenda

• Kartlegge farer og sårbarheter for å sikre at brannvesenet blir best mulig 
tilpasset de oppgaver det kan bli satt overfor. 
– kartlegge særtrekk i Valdres som kan medføre andre utfordringer enn det som 

standardkravene i regelverket tar høyde for. 

• ROS-analysen vil være styrende for hvilke typer hendelser Valdres 
brannvesen IKS skal dimensjoneres for å kunne håndtere.

• Lovhjemmel: blant annet brann- og eksplosjonsvernlovens (kap. 3) § 9, 
dimensjoneringsforskriften § 1.1 og § 2.4, og forskrift om brann-
forebygging § 14.

• Analysen skal gi faglige argumenter, ikke politiske argumenter, når en skal 
beslutte 
– Stasjonsstruktur
– Plassering og dimensjonering av ressurser 
– Kompetanse(heving), fordeling av kompetanse

• Grunnlag for både forebyggende-analyse og beredskapsanalyse i etterkant.

• Hvilke farer/forhold kan hindre brannvesenet i å utføre sine oppgaver?

Formål
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- Geografisk avgrensning

- Faglig avgrensning:
 Ikke kommunens eller de særskilte objektenes sårbarheter/risikoer vi skal se på
 Det er brannvesenets muligheter til å utføre sine oppgaver og innfri samfunnets 

forventninger vi skal se på, gitt
 Geografi, lokale forhold, objekter utfordringer i de områdene brannvesenet opererer
 Eksisterende brannordning i kommunene og gitt dimensjonering/krav til 

dimensjonering i dimensjoneringsforskriften

• Analysen har grensesnitt mot andre ROS-analyser i kommunene. Risikoer og 
sårbarheter i kommunene, slik som for eksempel nødvendig infrastruktur (pålitelig 
vannforsyning, elektrisitet, kommunikasjon m.m. er en del av kommunenes risiko-
og sårbarhetsbilde, men denne analysen er det bare det som påvirker 
brannvesenet og deres evne til å gjøre sine oppgaver som er relevant.)

• Ytre-miljøforhold, klima etc. er ikke en del av omfanget, men sikkerhet for egne 
mannskaper er en del av omfanget (Sikkerhet for egne mannskaper er en del av 
punktet «mulighet til å utføre sine oppgaver»).

• Omfatter bare i begrenset grad tilsiktede, intenderte handlinger. 

Omfang/avgrensninger av analysen
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• Brann med fare for tap av menneskeliv
• Brann i næringsbygg, inkludert driftsbygninger i landbruket, hoteller og brann i 

utilgjengelig terreng 
• Brann institusjonsbygg 
• Brann i kulturhistoriske bygg 
• Brann i fritidsboliger fjerntliggende områder (gjelder i alle kommuner) 
• Drukningsulykker 
• Trafikkulykker, inkludert ulykker i tunnelene i distriktet og utforkjøringer i vann/elver 

(lette og tunge kjøretøyer) og ulykker med transport av farlig gods 
• Skogbrann, inkludert brann i kratt, gras, lyng m.fl. 
• Flyhavari, inkludert havari i og rundt Avinor Fagernes lufthavn Leirin og Klanten 

flyplass (Lokalisert i Gol kommune, men har innflyging/sirklingsområde/flyområde 
over vårt geo-grafiske område.) 

• Arbeidsulykker 
• Naturskapte hendelser 
• Akutt forurensing 
• Medisinsk bistand 

ROS- analysen skal som et minimum inkludere 
risikoer som: 

Arbeidsopplegg for analysen
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• Lange avstander 

• Variabel risiko gjennom året medfører variabelt behov for slagkraftig brann-
vesen:
– Stor andel fritidsboliger og hytteturisme gjør at antall personer som oppholder seg i 

Valdres svinger veldig i forhold til ferier og utfartshelger. 
– Mange store arrangementer i hele distriktet, til dels langt til fjells (Ridderrennet, 

Rakfiskfestivalen, verdenscupåpning på ski, store nasjonale skiarrangement, 
Vinjerock, Fjellrock m.fl.) 

– Infrastruktur og vegtrafikk som gir mange trafikkulykker, kanskje særlig vinterstid; 
herunder ny infrastruktur som flere lange vegtunneler. 

• Noen ganger begrenset tilstedeværelse av andre nødetater. 

• Mye turisme i bygder og på steder med svært få fastboende. 

• Store skogsområder med produktiv skog, med særskilt krav om 
skogbrannberedskap i Sør-Aurdal kommune. 

Særtrekk

A-OBJEKTER  
(MED TILSYN I LØPET AV ÅRET)

BYGNINGSBRANNER
PIPER 
FEIET

PIPER 
I ALT

Sør-Aurdal 23 (12) 2 708 1802

Etnedal 14 (8) 0 505 955

Nord-Aurdal 41 (25) 4 953 3387

Vestre Slidre 25 (18) 3 405 1172

Øystre Slidre 30 (16) 3 1393 1393

Vang 33 (20) 4 550 670

Totalt 166 (99) 16 4514 9379

Særskilte objekter, branner, piper og tilsyn
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Sør-Aurdal Fritidsbygg 3511
Nye 21

Etnedal
Fritidsbygg 2430
Nye 44

Nord-Aurdal Fritidsbygg 4477

Nye 94

Vestre Slidre
Fritidsbygg 2588

Nye 55

Øystre Slidre Fritidsbygg 3437

Nye 60

Vang
Fritidsbygg 1704

Nye 30

Fritidsbebyggelse

• Gjennomsnittstallene sier ikke noe om toppene i ferier og høytider som for 
eksempel ved vinterferie, påskeferie, juleferie, sommerferie eller jaktsesong.
– De månedlige statistikkene, og det man vet om kapasiteten ved hoteller, 

campingplasser og hytter, tilsier at det i topp-ukene (påske, romjul, sommerferie) 
godt kan være 15 000 overnattende tilreisende på et feriested som Beitostølen (ref. 
11). Tilsvarende store variasjoner i antall overnattende gjester kan en også anta 
gjelder for de sterkest belastede periodene også for andre store feriedestinasjoner i 
Valdres. 

• Juli og august dominerer i forhold til vintermånedene.

Reiselivsdata
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Mannskap og materiell

Risikomatrise
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• eksterne sårbarheter
– sårbare/risikoutsatte grupper 
– hendelser som kan true viktige samfunnsfunksjoner 

• interne sårbarheter 
– brannvesenets variable kapasitet i deltidsstyrke uten 

vakt
– usikker tilgang på slukkevann

Sårbarhet
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5.1 Forsterket vakt for å håndtere variabel risiko 

5.2 Forhøyet risiko knyttet til tilreisende og gjennomreisende 

5.3 Begrenset tilgang på slukkevann og tankbilkapasitet

5.4 Risikoutsatte grupper

5.5 Hva bør inngå i førsteinnsatsen

5.6 Betydningen av samarbeid 

5.7 Usikkerhet

Diskusjon

Dimensjonere for å håndtere:

1. boligbrann inkl. fritidsbolig 

2. brann i overnattingssted 

3. brann i institusjonsbygg 

4. trafikkulykke 

5. arbeidsulykke 

6. medisinsk bistand 

7. skogbrann 

8. akutt forurensning 

9. drukningsulykke 

10. brann i fjerntliggende overnattingssted 
(forebyggende, ikke beredskap) 

Løse etter beste evne dersom det skjer:

- brann i næringsbygg 

- stor brann i flere bygg 

- brann i kulturhistorisk bygg 

- brann i fjerntliggende overnattingssted 

- flyhavari med passasjerfly 

- tunnelbrann 

Konklusjon



12

Tiltak/anbefalinger

Spørsmål og kommentarer?
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Takk

Bård.Anders.Rounge@safetec.no

mob. 924 33 831

Oystein.Skogvang@safetec.no

mob. 913 92 346

www.safetec.no


