
Forbudssoner for oppskytning av fyrverkeri i Kristiansand kommune  
 

ROS-analysen: 

• Gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) hvor både Kristiansand kommune 
v/beredskap og Kristiansand Brann og redning (KBR) deltok i gjennomføringen.  

• Formålet med analysen er en brannvernfaglig vurdering for innføring av lokal forskrift, 
tilknyttet forbudssoner for oppskytning av fyrverkeri i enkelte områder av Kristiansand 
kommune. Analysen har utelukkende et brannvernfaglig perspektiv, hvor hovedmålet 
er å forhindre antenning og potensiell brann i vernet/freda tett trehusbebyggelse, og 
områder med potensiell stor spredningsfare i skog og terreng. 

• Sannsynlighetsvekting går fra verdi 1 (svært lite sannsynlig, vil kunne skje hvert 8. år 
eller sjeldnere) til verdi 5 (Svært sannsynlig, vil kunne skje årlig). Kategoriseringen og 
beskrivelse er gjort med bakgrunn i KBR sin erfaring/hyppighet med branntilløp som 
følge av oppskytning av fyrverkeri.  

• Konsekvensvekting går fra verdi 1 (Lite alvorlig, liten brannskade, kostand <10. 000) til 
verdi 5 (Kritisk, områdebrann, mer enn fem bygg totalskadd, tap av flere 
verneverdige/freda bygg, kostand >20.000.000). Kategorisering og beskrivelse av 
konsekvenser er gjort med et brannvernfaglig perspektiv hvor tap av kulturarv og 
verna/freda objekter, i form av bygg står sentralt.  

• Det er fordelaktig å ha større områder som innebefatter en forbudssone. Det gjør det 
lettere for befolkningen å forholde seg til.  

 

Områdene som er vurdert i ROS-analysen:  
 
Felles kriterier for områdene 

• Områdene som er vurdert i ROS-analysen er Vest-Agder fylkesmuseum, Kvadraturen, 
Høllen, Ny-Hellesund, Baneheia og Odderøya. Argumentasjonen for hvorfor det er 
akkurat disse områdene som er vurdert, er sammensatt:  

o Linjene som er trukket i henhold til forbudssonen er så godt det lar seg gjøre 
trukket langs hovedveier. Det for at det skal være lett for befolkningen å 
forholde seg til hvor grensen for forbudssonen er.  

o Alle områdene, med unntak av Vest-Agder fylkesmuseum, er områder hvor det 
kan/og har vært ansamlinger av større folkemengder på nyttårsaften. 

 

 

 
 
 
 



Hvert enkelt område:  
 

 

o Vest-Agder fylkesmuseum innehar bygg av uvurderlig status. En brann på 
museet kan føre til tap av uerstattelig kulturarv, og er ikke akseptabelt. Det 
fremgår av ROS-analysen at det er anbefalt med en særskilt forbudssone i 
område for å redusere risikoen for at brann oppstår. Linjen for forbudssonen 
er her trukket et stykke ut i skogen fra selve grenseområde inn til museet. Det 
er for å minske sannsynlighet for at en potensiell brann i skogsterrenget i 
nærheten sprer seg inn på museumsområdet. Byggene på museet er plassert 
svært tett, og den er en rekke bygg som er merket som rød-objekter, jf. 
SEFRAK.  



 

 

o Kvadraturen innehar en rekke bygninger som er merket som rød-objekter i henhold til 
SEFRAK. Byggene ligger svært tett, og spredningsfaren er vurdert til stor. Byggene i 
Gravane, samt Lasarettet på Odderøya er innebefattet med den opptegna forbudssonen 
på grunn av rød-merking. Kvadraturen innehar en stor befolkning, og som følge av det 
øker sannsynlighet for oppskytning av fyrverkeri. Byggingsmassen er i stor grad fra en tid 
hvor datidens krav til brannsikkerhet ikke etterlever dagens krav. Tresse er ikke tatt med i 
forbudssonen grunnet at ut ifra et brannvernfaglig perspektiv, er det ingen overhengende 
fare med å avfyre fyrverkeri på en slik stor og åpen plass. Eventuelle store 
folkeansamlinger og fare for liv av helse som følge av dette ivaretas av politiet.  



 

o Høllen, langs Høllegata, innehar en rekke bygninger som er merket som rød-objekter i 
henhold til SEFRAK. Byggene ligger svært tett, og spredningsfaren er vurdert til stor. 
Høllen er et område i Søgne som er tett befolket, og en typisk samlingsplass for 
befolkningen på nyttårsaften. Byggingsmassen er i stor grad fra en tid hvor datidens krav 
til brannsikkerhet ikke etterlever dagens krav.  

 

 



 

 

o Ny-Hellesund innehar en rekke bygninger som er merket som rød-objekter i henhold til 
SEFRAK. Byggene ligger svært tett, og spredningsfaren er vurdert til stor. Ettersom Ny-
Hellesund ligger ute i havgapet kan raskt vær og vind spre med seg gnister, samt bidra til 
stor spredning ved et potensielt branntilløp. Et viktig moment er at responstiden fra 
brannvesenet får varsling om brann, til at de er på stedet er opptil en time. Ettersom 
eneste fremkomstmiddel er via båt. Kristiansand kommune har i tillegg de senere år 
bevilget penger for ivaretakelse og sikring av enkelte av byggene i Ny-Hellesund, 
ettersom de  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

o Baneheia og Odderøya er vurdert med tanke på mulig kratt-, terreng- og skogbrann. De 
senere år har vi sett fravær av snø og kaldt klima i periodene rundt nyttårsaften. Derimot 
er det stort sett en tid preget av fukt i terreng. Ut ifra ROS-analysen er risikoen vurdert til 
en verdi som ikke kvalifiserer for en forbudssone. Ved enkelt tilfeller der vegetasjon og 
terreng er svært tørt, har Brannsjefen i Kristiansand mulighet til å nedlegge et totalforbud 
om oppskytning av fyrverkeri i kommune. Det ivaretar den potensielle risikoen for en stor 
skogbrann i/på Baneheia/Odderøya området.  



Andre områder som ikke er vurdert i selve ROS-analysen:  
 
- Grimsvollen, Enerum, Galgebertangen, Skippergada i Randesund og Lunde i Søgne er 
områder som er diskutert mellom representant fra Kristiansand kommune v/beredskap og 
representanter fra KBR. Ut ifra et rent brannvernfaglig perspektiv er dette områder som ikke 
er innebefattet med like stor risiko som de ROS-vurderte områdene. Husene ligger ikke like 
tett. SEFRAK viser i tillegg til at det ikke er like stor tetthet av rød-merka objekter (se utsnitt 
av områdene lengre nede).  
- Et ytterligere moment er at ved en lang rekke forbudssoner, så vil det bli krevende for 
befolkningen å forholde seg til hvilke områder som er berammet av forbudssone og ikke. Det 
kan ytterligere bidra til at folk mistolker eller velger og ikke etterleve forbudet.  
- Representant fra politiet har vært med på å se på ROS-analysen som er gjort, og sier seg 
enig i områdene som er vurdert. Et viktig moment fra politiets side er hvis det blir en lang 
rekke forbudssoner, så vil det gjøre det svært krevende for politiet å kontrollere at 
forbudssonene etterleves.  

 
Grimsvollen:  

 



Enerum:  

 

Galgerbertangen:  

  



Skippergada i Randesund:  

 



Tettbebyggelse Lunde i Søgne:  
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