


I BERGEN HANDLER ALT 

OM BRANN
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• Hva det egentlig handler om!

• Prosjektet

• Resultatet

• Mobile løsninger

• Fremtidige planer

• Andre aktuelle datasett

AGENDA



FORMÅLET





HVA DET EIGENTLEG HANDLAR OM!

3. Formål

Formålet med prosjektet er å synliggjøre utfordringene de samlede brann- og
redningsressursene i regionen kan bli stilt overfor, gjennom en felles 
risikokartlegging for regionen og medlemskommunene til Bergensalliansen innen 
brann- og redningstjenesten.



HAR BENYTTET VERKTØY SOM UTFYLLER HVERANDRE



Flommen av kartdata… en risiko i seg selv

TEMATISERING

























det gjelder å tematisere…

Utfordringen: 

…Fra temadata til Beslutningsstøtte



PROSJEKTET HAR KARTLAGT FEM OMRÅDER



KARTLEGGINGEN

Bygninger, anlegg og virksomheter som krever 10 min innsatstid i henhold til forskrift 
om organisering og dimensjonering av brannvesen (§4-8 Innsatstid)

Område 1 - Innsatstid





KARTLEGGINGEN

Område 2 - Potensial for storulykker
Potensial for storulykker som krever spesialkompetanse/-utstyr

• Ulykker på vei og sjø





KARTLEGGINGEN

Område 3 - Høyhus:

Bygninger (høyhus) med behov for høyderedskap/lift/snorkel

• Høyhus der tradisjonell stige ikke er tilfredsstillende





KARTLEGGINGEN

Område 4 - Klima
Kritiske områder/anlegg

med hensyn til klimabaserte

hendelser

• Skog-/kratt- og gressbranner

• Ras

• Flom

• Flodbølge





KARTLEGGINGEN

Område 5 - Vannforsyning
Områder uten tilfredsstillende utbygd vannforsyningsnett – behov for tankbil

• Hydranter

• Brannkummer

• Vannledninger





BESLUTNINGSSTØTTE

Brann- og redning, vurdering av beredskap

DOK data er temadata og brukes aktivt!



Brann- og redning, vurdering av beredskap

BESLUTNINGSSTØTTE



Brann- og redning, vurdering av beredskap



Brann- og redning, vurdering av beredskap



Brann- og redning, vurdering av beredskap



Brann- og redning, vurdering av beredskap



Brann- og redning, vurdering av beredskap Brann- og redning, vurdering av beredskap



Brann- og redning, vurdering av beredskap Brann- og redning, vurdering av beredskap





Brann- og redning, vurdering av beredskap

Kompleks risikovurdering for fredede bygg
• Hvordan vurdere flere risikomoment i relasjon til hverandre?

Vi tar utgangspunkt i følgende risikomoment:
� Avstand til brannstasjon
� 150 m buffer for vann
� Brannsone
� Gate- eller matrikkeladresse

� og presenterer resultatet som et nytt temakart!



Brann- og redning, vurdering av beredskap



Brann- og redning, vurdering av beredskap



Brann- og redning, vurdering av beredskap





Brann- og redning, vurdering av beredskap



Brann- og redning, vurdering av beredskap
Rullering av kommuneplan 

BESLUTNINGSSTØTTE



BESLUTNINGSSTØTTE – RULLERING AV KOMMUNEPLAN

Temakart er viktig å sortere og sile!



Rullering av kommuneplan



�Alle kartlag fra kartløsningen

�Har inkludert oppdaterte skipsposisjoner

�Sanntidsinfo fra YR og Staten Vegvesen

MOBILE LØSNINGER BRUKES I FELT



Fremtidige planer og andre aktuelle datasett



OPPSUMMERING

• WEB3 er et allsidig og fleksibelt verktøy som 
beslutningsstøtte for brann- og redningsetatene. 

• Temakart har høy gjenbruksverdi ved rullering 
av kommuneplan.

• DOK data ER temakart

• Analyse av temakart gir merverdi





Takk for meg







AIS - trafikk på sjøen







Transport av farlig gods på sjøen og akvakulturanlegg



Trafikk på sjøen - ÅDT



Detaljerte dybdedata



Teoretisk trykktap fra brannkum til bygning



Trykktap vann og aktuell bruksområde for brannkum



Adressetype, innsatstid og terreng



Adresser, avstand brannstasjon og terreng



Sårbare objekt fra byggbasen og innsatstid



Vurdering av bygg i område for skred og flom



Sårbare bygg og kraftlinjer



Vurdering av innsatstid for skole og bosteder



Framtidig utbygging og 10-500 års flom



Framtidig utbygging og skred



Adresser med avstand til brannstasjon over 20 km og i område med 10-årsflom


