
 

 

 
 
 

Sak 17/19 – Ny brannstasjon 
 

 

Bakgrunn 

 

Det orienteres om prosess ny brannstasjon i møtet.  

 

Det vises til vedtak i styretmøte den 10.9.19, sak 35/19 om oppgradering av Jessheim 

brannstasjon, ref punkt 3: 

 

Vedtak: Styret fremmer følgende forslag til vedtak i representantskapet: 

 

1. Styret er svært bekymret for at selskapets bygningsmessige infrastruktur ikke er 

tilstrekkelig oppdatert og modernisert i forhold til å drive brann- og redningstjeneste i et 

vekstområde som Øvre Romerike. 

 

2. For å på kort sikt ivareta nødvendig HMS på Jessheim brannstasjon støtter styret 

oppgradering og investeringsbehov i tråd med saksinnstillingen.  

 

3. Styret får i oppdrag å så raskt som mulig planlegge og innen 2024 etablere ny 

hovedbrannstasjon for Øvre Romerike. Plasseringen av stasjonen skal ivareta selskapets 

behov for optimal dekning av brann og redningstjenester i regionen og i tråd med 

Norconsult sine anbefalinger.  

 

4. Styret får også i oppdrag å gjøre en gjennomgang av fornying og kapasitetsbehovet i 

nordøstlige deler av regionen. Det må planlegges og forberedes for kasernerte 

mannskaper for å møte både kompetanseutfordringene og kapasitetsutfordringene i 

regionen. 

 

5. Styret anbefaler at det etableres en finansieringsmodell for ny(e) brannstasjoner som 

baseres på innbyggertall i ØRBs eierkommuner. ØRBs nye brannstasjoner er noe av 

selskapets viktigste innsatsfaktorer og bør kontrolleres av selskapet. ØRB bør selv være 

ansvarlig for at selskapets viktigste innsatsfaktorer har nødvendig kvalitet. 

 

6. Ved fraflytting fra dagens brannstasjon forutsettes det at Ullensaker kommune innløser 

halvparten av overnevnte investeringsbehov. Dette er økte verdier som kommer 

Ullensaker kommune tilgode ved overtakelse av ØRBs lokaler.  

 

7. Årlig leiekostnad for de kortsiktige investeringene er estimert til 1,7 mnok, og finansieres 

ved økte rammer tilsvarende 0,85 mnok fra 2020. Øvrig kostnad på 0,85 mnok finansieres 

innenfor selvkostområdet til feiertjenesten. 

 

8. Det forutsettes at styret i ØRB raskt følger opp vedtak 2 i representantskapets møte 

29.04.2019: «Vurdering av samarbeid med andre regioner på ulike områder skal også 

vurderes». Representantskapet vil også iverksette nødvendige sonderinger rundt vedtaket. 

 

 



 

 

 

 

Vedlegg til saken er KVU-rapporten fra prosjektet 

 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret får i oppdrag å så raskt som mulig planlegge og innen 2024 etablere ny 

hovedbrannstasjon for Øvre Romerike. Plasseringen av stasjonen skal ivareta selskapets 

behov for optimal dekning av brann og redningstjenester i regionen og i tråd med Norconsult 

sine anbefalinger.  

 


