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MØTEREFERAT 
Oppdragsnavn Fauske Tower Hotell og Kulturhus - reguleringsplan 

Prosjekt nr. 1350024546 

Emne Risiko og sårbarhetsanalyse – drøftingsmøte etater. 

Møtedato 18.06.2018 

Sted Bodø – Salten Brann 

Møte nr. [xx] 

Arrangør Rambøll 

Referent Eirik Lind 

Deltagere Ivar Hogstad, Leder forebyggendeavdeling Salten Brann 

Kjetil Haugen, Leder beredskapsgruppen, Salten Brann 

Trond Nilsen, Utrykningsleder, Forebyggendeavdelingen, Salten Brann, 

Fauske 

Tore Nordlie, Beredskapskoordinator, overbrannmester, Salten Brann 

Bjørn Tore Rønningen, Innsatsleder, Politiet, Fauske 

 

Geir Drangsholt, RiBrann, Tekøk AS 

Eirik Lind, Oppdragsleder, Rambøll 

 

  

  
 

Agenda ROS - ANALYSE FAUSKE TOWER HOTELL –  

DRØFTINGSMØTE MED ETATER 

 

1 Innledning 

Eirik Lind orienterte om prosjektet, status og ytre rammer, samt 

status mtp kulturbygg og utforming av pir og hotellbygg, samt 

hovedgrep omkring transportsystem, leveranser og 

publikumsområder. 

 

 

2 Innledende orientering fra Ivar Hogstad 

Utrykningstid er max 10 minutter. 

Det fins ikke rannsprøyte /båt, men båter i nærheten kan 

rekvireres. 

Salten Brann: Personell er fordelt på 24 stasjoner. Totalt 314 

personer, hvor 32 er på heltid. Stor grad av frivillighetsstyrke. 
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3 UFORDRINGER 

3.1 Omgivelsene 

Politiet var opptatt av gode av- og påstigningsforhold, og mente Strandpromenaden kan 

være utfordrende, pga at den er smal og det er behov for inn-/utlasting på begge sider av 

buss. 

 

Konklusjon: 

Detaljprosjektet vil vurdere drop-off soner før utbygging 

3.2 Terror 

Det er viktig å hindre kjøretøyer å få stor fart.  

 

Konklusjon: 

Pullerter eller innretinger som hindrer stor fart fra Leitebakken og over torget ut på pirener 

aktuelle tiltak 

3.3 Brann 

Ved evt brann må bygget være kontruert med automatisk slokkesystem. Det betyr at 

branntjenesten konsentrerer seg om etasje 0,1 og 2 mtp evt slokking, for øvrig går 

innsatsen på sikring og uttransportering av personell. Brannvesen vil ha tilgang til framside 

med store kjøretøy, mens ytterst på piren er det behov for atkomst med mindre 

kjøretøy/Van-størrelse 

 

Konklusjon: 

Det må etableres brannheis, det må prosjekteres brannsloikkesystem med pumper i bygget  

for slokking, evt må det vurderes reservoar på toppen av bygget. 

 

Det etableres hydranter tidlig på piren,ytterst på piren og øst for høybygget 

 

3.4 Evakuering 

Det må etableres tilstrekkelig rømningsveger som er funksjonable og angis et oppmøtested 

(for eksempel Kulturhuset) 

 

Konklusjon 

Beredskapsplan med rutiner må etaleres, testes og bekjentgjøres kontinuerlig 

3.5 Toppetasje – publikumstilgang 

Det ble uttrykt bekymring rundt ideen om at taket skal være åpent tigjengelig for publikum 

– folk flest. Det er behov for kontroll med antall, både pga av kapasitet, men også i en 

evakueringssituasjon. 

 

Kanter må sikres både i bygg/på bygg og på pir. 

 

Konklusjon: 

Det må være kontrollsystem og tilsyn, som innebærer begrensninger i åpningstid på taket. 

Prosjekteringen besørger tilstrekkig sikring mot uforkjøring, fallulykker eller ønskede 

selvskadingsaksjoner. 

 


