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 Introduksjon 

 Bakgrunn  

Denne konsekvensvurderingen av lokalisering av ny hovedbrannstasjon i Jessheim-området er en 

oppdatering av vurderingen utført første gang av Norconsult i 2014.  

Ullensaker kommune har våren 2019 initiert et arbeid med utvelgelse av egnet tomt for 

samlokalisering av ny brannstasjon for Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB) og ny 

ambulansestasjon for Ullensaker/Nannestad (Oslo Universitetssykehus, Ambulanseavdelingen i Oslo 

og Akershus).  

ØRB er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes 

og Ullensaker som ble etablert 01.05.13. De 6 kommunene på Øvre Romerike utgjør en helhetlig 

brannvernregion med et areal på 2.056 km2 og over 100.000 innbyggere. Regionen er i sterk utvikling 

knyttet til befolkningsvekst, trafikkvekst og næringsetableringer. 

ØRB har følgende brannstasjoner: 

• Jessheim – døgnkasernert med ett vaktlag 

• Eidsvoll – døgnkasernert med to mannskaper og deltidsmannskaper 

• Nannestad – deltidsmannskaper 

• Nes – deltidsmannskaper 

• Hurdal – deltidsmannskaper 

• Feiring – deltidsmannskaper 

 

Gjerdrum kommune har ikke en egen brannstasjon, men dekkes fra Skedsmo brannstasjon gjennom 

avtale med Nedre Romerike brann- og redningsvesen. 

Denne konsekvensvurderingen tar for seg hvilke effekter en ny lokalisering av hovedbrannstasjon vil 

ha for innsatstider til risikoobjekter, tettsteder, fremtidige næringssteder og fremtidige boligområder. I 

tillegg er det vurdert høydeberedskap, tankbilberedskap, og beredskapsnivå og -struktur. 

Som grunnlag for vurderingene ligger det vedlagt denne rapporten kart som fremstiller innsatstider til 

risikoobjekter, tettsteder, fremtidige boligområder og fremtidige næringsområder, med utgangspunkt i 

eksisterende stasjoner og de foreslåtte tomtealternativene for en ny hovedbrannstasjon. Det er også 

utarbeidet kart som viser innsatstidsdekning for en eventuell framtidig stasjon som skal erstatte 

eksisterende Eidsvoll stasjon eller eksisterende Nes stasjon. I tillegg så er det utarbeidet et kart som 

viser plassering av høye bygninger i regionen.  

Denne vurderingen er basert på oppdaterte tall og informasjon om dagens status. 

 Forutsetninger 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i konsekvensvurderingen: 

• Konsekvensvurderingen er basert på informasjon og kartdata som foreligger per primo 2019. 
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• Det er lagt til grunn 6 tomtealternativer for ny hovedbrannstasjon, slik de er plassert på figur 1 

nedenfor. Alternativene 3, 4 og 5 ligger såpass tett på hverandre (henholdsvis 350 meter og 

knapt 500 meter) at det utgjorde svært liten forskjell i analysen. Disse alternativene ble derfor 

vurdert samlet. 

• Krav til innsatstider slik de er gitt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. 

• Det er i GIS-analysen lagt til grunn oppgitte fartsgrenser fra FKB-Vegnett og en klargjøringstid 

på 1 minutt for kasernert mannskap og 5 minutter for mannskap med hjemmevaktordning. 

 
Figur 1 – Tomtealternativer for ny hovedbrannstasjon (E6 er markert med rød linje) 
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 Krav til brannvesenets beredskap og innsats 

 Brann- og eksplosjonsvernloven 

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 sier at brannvesenet skal: 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved 

brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering  

av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 

d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige  

oppgaver i krigs- og krisesituasjoner 

e) være innsatsstyrke ved brann 

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 

risiko- og sårbarhetsanalyse 

g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor  

eller utenfor den norske territorialgrensen 

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets 

gjennomføring av oppgavene i første ledd. 

I § 15 heter det i første ledd at: Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av 

forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede 

ressurser.  

 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
(dimensjoneringsforskriften1) 

Forskriften stiller blant annet krav til bemanning, vaktordninger og innsatstid. Bemanningen skal ivareta 

forebyggende arbeid og forskriftens krav til innsatsstyrke og vaktordninger. Størrelsen på tettsteder i 

kommunene, funn fra risiko- og sårbarhetsanalyser, samt eventuelle tilleggsoppgaver kommunene 

pålegger brannvesenet er bestemmende for dimensjoneringen av innsatsstyrken. 

§ 4-8. Innsatstid: 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk 

med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den 

økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom 

styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 

minutter. 

 
1 Forslag til ny dimensjoneringsforskrift (forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- 
og redningsvesen og nødmeldesentraler) ble ultimo 2017 sendt til Justis- og 
beredskapsdepartementet. 
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§ 5-5. Beredskap for høyderedskap eller tankbil: 

I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt rømningsvei 

etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for øvrig. 

I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt slokkevannforsyning, 

jf. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil kjøres ut samtidig med 

førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig slokkevann. 

 Spesielt om krav til innsatstid 

Innsatstiden defineres i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 1-4 som tiden fra 

innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på brannskadested. Kjøretiden som er en del av 

innsatstiden, beregnes etter fartsgrensen på aktuelle strekninger. Kravene til innsatstid er bestemmende 

for lokalisering av brannstasjoner. 

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer for 

økt risiko. Det skal dokumenteres hvordan dette er gjort. Innsatstiden for ankomst med redningsutstyr 

for trafikkuhell bør ikke overstige 30 minutter. På steder med svært lav risiko for trafikkuhell, kan lengre 

innsatstid aksepteres. 

 Styrende dokumenter og begreper 

Tabell 1 - Styrende dokumenter og veiledninger 

Ref. nr: Beskrivelse Dato Utgitt av 

1.4.1 Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.2 Forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen 

2002 Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.3 Veiledning til forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen 

2015 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.4.4 Forskrift om brannforebygging 2016 Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.5 Veiledning til forskrift om brannforebygging  2016 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.4.6 Storulykkeforskriften 2016 Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.7 Forskrift om tekniske krav til byggverk 
(Byggteknisk forskrift – 
TEK 17).  

2017 Kommunal- og 
regionaldepartementet 

1.4.8 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging  2017 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Tabell 2 - Begreper 



 

 

Oppdragsnr.: 5192380   Dokumentnr.: 01   Versjon: J04 

Konsekvensvurdering   |  Lokalisering av ny brannstasjon i Jessheim-området 

 

 

 

 2019-08-28  |  Side 9 av 34 
   

Begrep Beskrivelse 

GIS Geografiske informasjonssystemer 

Beredskap Den ordning som sikrer at personell er disponibelt for innsats på kort 
varsel. 

Brannsjef Den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet iht. brann- og 
eksplosjonsvernloven. 

Brannvernregion/ 
brannregion 

To eller flere kommuner som samarbeider om gjennomføring av noen eller 
alle brannvesenets oppgaver. Lov og forskriftens krav til kommunen gjøres 
da gjeldende for regionen. 

Innsatsstyrke Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller ulykke. Minst 4 
mannskaper av en minste innsatsstyrke på 16 mannskaper pluss eventuell 
støttestyrke skal utgjøre en førsteinnsatsstyrke. Denne forventes å være i 
stand til å iverksette effektiv og sikker redning/slokking/begrensning i en 
"liten" brann eller ulykke. 

Innsatstid Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet. 

Kasernert vakt Personell i vakt på brannstasjonen. 

Dreiende vakt Roterende vaktordning for ikke kasernerte mannskaper. 

Overordnet vakt Særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning som har brannsjefens 
myndighet. 

Utrykningsleder Leder av førsteinnsatslaget som leder brannvesenets innsats inntil 
brannsjef eller overordnet vakt overtar ledelsen. 

Røyk-/kjemikaliedykker Personell som har gjennomgått en kvalifiserende utdanning etter 
læreplaner fastsatt av departement/direktorat. Utdanningen må gi personell 
minst de samme kvalifikasjoner som ordinær grunnutdanning ved Norges 
Brannskole. Kompetansen må vedlikeholdes gjennom årlige øvelser.  

Særskilt brannobjekt Alle typer brannobjekt som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens 
§ 13 delt inn i følgende kategorier: 
 

a. bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv 

b. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin 
beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å 
medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann 
kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser 

c. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg. 

Fremskutt enhet Et mindre utrykningskjøretøy som rykker raskt ut til brannstedet med 
hensikt å bryte et branntilløp før overtenning. 

 Arbeidsprosessen 

Denne oppdateringen av konsekvensvurdering av lokalisering av ny brannstasjon i området Jessheim 

er gjennomført av Norconsult basert på oppdatert informasjon og innspill fra nøkkelpersoner ved 

Ullensaker kommune og ØRB, samt innhenting av faktaopplysninger om organisering, risikoobjekter, 

tettsteder, boligområder, næringsområder, mv, og generell informasjon om brannvernet i regionen.  

Rapporten har gjennomgått intern tverrfaglig kvalitetssikring i Norconsult. Norconsult ved Tore Andre 

Hermansen har vært oppdragsleder og Roger Kvilhaugsvik har utført GIS-analysen. 
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Det er gjennomført et møte den 5. april 2019 med arbeidsgruppen, hvor personer fra Ullensaker 

kommune, ØRB og ambulansetjenesten for Øvre Romerike (Oslo Universitetssykehus, 

Ambulanseavdelingen i Oslo og Akershus) deltok. I dette møtet presenterte Norconsult GIS-analysene 

for det ulike tomtealternativene.  
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 Metode 

 GIS-analyse 

Geografiske informasjonssystemer (GIS) kan beskrives som IT-baserte systemer for innsamling, 

bearbeiding, analyse og presentasjon av geografiske data. 

GIS-analysen har gitt grunnlag for vurderinger av konsekvenser som en ny lokalisering vil medføre.  

 Datagrunnlag 

 FKB-Vegnett 

FKB-Vegnett er et produkt som blir tatt ut fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Produktet inneholder alle 

kjørbare veier og deres egenskaper. Dataene egner seg til transportplanlegging, elektronisk 

adressekart, overvåking og vegvedlikehold. NVDB er en landsdekkende digital veidatabase som 

inneholder geometrisk senterlinje for samtlige kjørbare veier og gangsykkelveger lengre enn 50 meter. 

Ajourhold og oppdatering av NVDB er delt mellom kommunene, Kartverket og Statens vegvesen, 

avhengig av vegkategori (Europa-, riks-, fylkes-, kommunale-, private- og skogsbilveier). Datasettet har 

løpende ajourhold og nøyaktigheten er +/- 2 meter (middelfeil). I tillegg til vegnettsgeometrien inneholder 

datasettet også 6 restriksjoner (fartsgrenser, bruksklasse, høydebegrensninger, innkjøringsforbud, 

svingrestriksjoner og vegsperringer). 

I GIS-analysen er FKB-Vegnett for eierkommunene i Øvre Romerike brann og redning IKS samt data 

for alle tilgrensende kommuner eksportert fra NVDB og levert oss fra Kartverket 29. mars 2019. For 

Ullensaker, Nannestad, Hurdal, og Eidsvoll kommune er FKB-Vegnett mottatt direkte fra kommunen 

brukt i GIS-analysen.  

 Tettsteder 

Datasettet Norges tettsteder består av hussamlinger der det er registrert bosatt minst 200 personer og 

der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig 

avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være 

parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. 

Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra 

tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen.  

Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres 

yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Tettstedene 

avgrenses uavhengig av de administrative grensene. Tettstedsstatistikken er basert på en rekke kilder.  

De viktigste kildene er Matrikkelen og det Det sentrale folkeregisteret. Statistikk på tettsteder oppdateres 

årlig. Datasett for hver årgang tas vare på slik at man kan følge utvikling over tid. Datasettet eies og 

oppdateres av Statistisk sentralbyrå. (Kilde: http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata) 

Tettsteder 2018 ble lastet ned fra SSB.no 2. april 2019. 

 Kommuneplan og kommunedelplan  

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede 

styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av 
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arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, 

interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.  

Arealdelen er et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i 

hele kommunen. Arealformål og hensynssoner er avmerket på kartet og bestemmelser sier noe om 

bruken av arealene. Arealdelen skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som 

skal brukes til landbruk, natur eller friluftsliv osv. Kommunedelplanen er en plan for bestemte, områder, 

temaer eller sektorer og kommunen står fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage plan for.  (Kilde: 

Planlegging etter plan- og bygningsloven T-1476)  

I GIS-analysen er det benyttet data som er tilsendt på et digitalt lesbart kartformat (SOSI) fra oppgitte 

kontaktpersoner i kommunene i perioden 21.3.2019 til 26.3.2019.  

Fra kommune- og kommunedelplanene er det gjort følgende utvalg for fremtidige boligområder og 

fremtidige næringsområder:  

Planer etter PBL 2008 – Arealstatus fremtidig og arealformål «Bebyggelse og anlegg», 

«Boligbebyggelse» og «Kombinerte bebyggelse og anleggsformål».  

Planer etter PBL 1985 - Arealstatus fremtidig og arealformål «Byggeområder», «Bybebyggelse», 

«Tettbebyggelse» og «Boligområde». Følgende utvalg er gjort for fremtidige næringsområder;  

Planer etter PBL 2008 – Arealstatus fremtidig og arealformål «Sentrumsformål», «Kjøpesenter», 

«Forretninger», «Næringsbebyggelse», «Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg» og 

«Kombinert bebyggelse og anleggsformål».  

Planer etter PBL 1985 - Arealstatus fremtidig og arealformål «Erverv», «Forretning», «Kontor», 

«Industri», «Lager» og «Annet byggeområde» 

 Konsekvensvurdering 

Konsekvensvurderingen er basert på GIS-analysen og skal vurdere: 

• Lokalisering av ny hovedbrannstasjon i området Jessheim, herunder innsatstidsdekning til  

o risikoobjekter 

o tettsteder 

o fremtidige boligområder 

o fremtidige næringsområder 

• Fremtidens høydeberedskap. 

• Fremtidens tankbilberedskap 

• Beredskapsstruktur og beredskapsnivå for brannregionen Øvre Romerike gitt lokalisering av 

ny hovedbrannstasjon.  

• Mulige innsparinger ved en nyetablert hovedbrannstasjon i forhold til de øvrige etablerte 

brannstasjoner. 
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 Konsekvensvurdering 

 Innsatstid 

Det er gjennom GIS-analysen vurdert innsatstid fra eksisterende stasjoner (herunder eksisterende 

stasjon på Jessheim), og fra de foreslåtte tomtealternativene i området Jessheim (sammen med de 

andre eksisterende stasjonene). Følgende tabeller viser innsatstid til objekter der 

dimensjoneringsforskriftens krav til at 10-minutters innsatstid overstiges. 

 Risikoobjekter som overstiger kravet til 10 minutters innsatstid – eksisterende 
stasjoner 

Her vises innsatstiden fra eksisterende stasjoner til objekter som ikke nås innen kravet på 10 minutter. 

Denne situasjonen er illustrert i kartvedlegg 1. 

Navn  Tid Stasjon 

Eivensstuen 1-4 10.5 Skedsmo 

Hurdal syn- og mestringssenter 10.5 Hurdal 

Kløfta bo og aktivitessenter  11.5 Jessheim 

Oslo kommune biogass 14.5 Årnes 

Pålsejordet bosenter 12 Eidsvoll 

Romerikssenteret 11 Jessheim 

Østsiden senter for utredning og 
behandling 

12.5 Hurdal 

 Risikoobjekter – 10 minutter – alternativ 1 

Her vises innsatstiden fra tomtealternativ 1 til objekter som ikke nås innen kravet på 10 minutter. 

Denne situasjonen er illustrert i kartvedlegg 2 og 3. 

Navn  Tid Stasjon 

Eivensstuen 1-4 10.5 Skedsmo 

Hurdal syn- og mestringssenter 10.5 Hurdal 

Kløfta bo og aktivitessenter  11 Jessheim, alternativ 1 

Oslo kommune biogass 14.5 Årnes 

Pålsejordet bosenter 11 Jessheim, alternativ 1 

Romerikssenteret 10.5 Jessheim, alternativ 1 

Østsiden senter for utredning og 
behandling 

12.5 Hurdal 
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 Risikoobjekter – 10 minutter – alternativ 2 

Her vises innsatstiden fra tomtealternativ 2 til objekter som ikke nås innen kravet på 10 minutter. 

Denne situasjonen er illustrert i kartvedlegg 4 og 5. 

Navn  Tid Stasjon 

Eivensstuen 1-4 10.5 Skedsmo 

Hurdal syn- og mestringssenter 10.5 Hurdal 

Kløfta bo og aktivitessenter  11 Jessheim, alternativ 2 

Oslo kommune biogass 14.5 Årnes 

Østsiden senter for utredning og 
behandling 

12.5 Hurdal 

 Risikoobjekter – 10 minutter – alternativ 3, 4 og 5 

Her vises innsatstiden fra tomtealternativ 3, 3 og 5 til objekter som ikke nås innen kravet på 10 

minutter. Disse tomtene ligger så tett på hverandre at disse er vurdert samlet. Denne situasjonen er 

illustrert i kartvedlegg 6 og 7. 

Navn  Tid Stasjon 

Eivensstuen 1-4 10.5 Skedsmo 

Hurdal syn- og mestringssenter 10.5 Hurdal 

Kløfta bo og aktivitessenter  11.5 Skedsmo 

Oslo kommune biogass 14.5 Årnes 

Romerikssenteret 11 Skedsmo 

Østsiden senter for utredning og 
behandling 

12.5 Hurdal 

 Risikoobjekter – 10 minutter – alternativ 6 

Her vises innsatstiden fra eksisterende stasjoner til tomtealternativ 6 som ikke nås innen kravet på 10 

minutter. Denne situasjonen er illustrert i kartvedlegg 8 og 9. 

Navn  Tid Stasjon 

Eivensstuen 1-4 10.5 Skedsmo 

Hurdal syn- og mestringssenter 10.5 Hurdal 

Kløfta bo og aktivitessenter  11.5 Skedsmo 

Oslo kommune biogass 14.5 Årnes 

Pålsejordet bosenter 12 Eidsvoll 

Romerikssenteret 11 Skedsmo 

Østsiden senter for utredning og 
behandling 

12.5 Hurdal 
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 Risikoobjekter – 10 minutter – oppsummert 

Her vises samlet alle innsatstidene fra de ulike tomtealternativene til risikoobjektene.  

Navn  Gjeldende Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 6 

Eivensstuen 1-4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

Hurdal syn- og mestringssenter 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

Kløfta bo og aktivitessenter  11.5 11 11 11.5 11.5 

Oslo kommune biogass 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 

Pålsejordet bosenter 12 11 10 10 12 

Romerikssenteret 11 10.5 10 11 11 

Østsiden senter for utredning og behandling 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

 

Det er det foreslåtte tomtealternativ 2 som gir færrest risikoobjekter som overstiger innsatstidskravet. 

For dette alternativet er det 5 risikoobjekter som ikke nås innenfor 10 minutter. Som kartene for 

alternativ 2 (kartvedlegg 4 og 5) viser gir denne plasseringen også best dekning nordover mot 

tettstedene Dal og Råholt. 

I perioder av døgnet, mellom kl. 07:00-09:30 og 14:00-17:00 på hverdager og kl. 10:00-15:00 på 

lørdager, er fremkommeligheten svært dårlig fra eksisterende stasjon pga. trafikale forhold.  

Det er inngått slukkeavtale med Nedre Romerike brann og redningsvesen for Gjerdrum kommune. 

Skedsmo brannstasjon dekker de to risikoobjektene i Ask innen 10-minutterskravet, men hele 

tettstedet dekkes ikke innenfor 10 minutter. Som en forsterkningsressurs vil Jessheim kunne nås 

innen 20 minutter og Råholt nås innen 30 minutter. 

 Innsatstid til tettsteder fra eksisterende stasjoner og fra tomtealternativene 

Når det gjelder innsatstid til tettsteder, hvor kravet er 20 minutter, er situasjonen uendret, dvs. at det er 

samme innsatstid med eksisterende og alternative stasjoner. De tettstedene som ikke dekkes innenfor 

20 minutter er: 

Aulifeltet: total befolkning ca. 2817, deler av dette stedet dekkes ikke innenfor 20 minutter. Nærmeste 

stasjon er Årnes. 

Skogrand: total befolkning ca. 308, noen deler dekkes så vidt ikke innenfor 20 minutter. Nærmeste 

stasjon er Årnes. 

 Innsatstid til fremtidige næringsområder  

Her vises fremtidige næringsområder over 5000 m2 med mer enn 10 minutters innsatstid fordelt på 

kommuner. Tabellen gjelder for dagens situasjon. 
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Navn  Antall 

Gjerdrum 5 

Ullensaker 9 

Nes 4 

Eidsvoll 6 

Nannestad 14 

Hurdal 1 

 

Nannestad peker seg ut med flest fremtidige næringsområder som ikke dekkes innenfor kravet til 10 

minutters innsatstid. Imidlertid vil foreslått tomtealternativ 6 gi en bedre dekning i Nannestad enn 

dagens plassering. Dette alternativet har derimot flere risikoobjekter som ikke dekkes innenfor kravet 

til 10 minutters innsatstid enn alternativ 2 som dekker flest risikoobjekter, og som også gir en bedre 

dekning mot nord og øst. 

 Innsatstid til fremtidige boligområder 

GIS-analysen viser at det ikke er forskjeller mellom eksisterende brannstasjoner og de foreslåtte 

tomtealternativene når det gjelder dekning av fremtidige boligområder innenfor 20-minutterskravet.  

 Vurdering av fremtidig behov for høydeberedskap  

Øvre Romerike brann og redning har per i dag ikke høydeberedskap i form av lift/snorkelbil.  

Det har de siste årene vært en sterk økning i antall nye høye bygninger i brannregionen. Nedenfor 

gjøres en sammenligning av situasjonen i 2014 og i 2019. 

I veiledningsteksten til § 5-5 i dimensjoneringsforskriften står det at stigemateriell er primært 

slukkeutrustning og er i begrenset grad egnet for rømning. Brannvesenet bør begrense behovet for 

slik bruk da fast etablerte rømningsveier gir langt større sikkerhet. Mulighetene for rømning over 

brannvesenets stigemateriell skal inngå i dokumentasjonen av brannvernet. Det må etableres 

rutiner/ordning for aksept av stige som rømningsvei i samarbeid med kommunens 

bygningsmyndigheter. 

I veiledningsteksten til §5-5 i forebyggendeforskriften forskriften går det fram at bærbare skyvestiger 

bare kan brukes på bygninger inntil 3 etasjer, forutsatt at innsatstiden er under 20 minutter og at 

terrenget rundt hele bygningen er tilrettelagt for bruk av skyvestiger.  

Øvre Romerike brann og redning har en mulighet for bistand med høydeberedskap fra OSL, men 

dette er en ugunstig løsning da det kan ta lang tid å få den innsatsklar. OSL må frigjøre 2 mannskaper 

for å kjøre den, og det er ingen garanti for at den er tilgjengelig i en gitt situasjon. Det er også 

undersøkt mulighet for å få bistand fra Nedre Romerike brann og redningsvesen. Her kan det 

anmodes om bistand, men det vil ikke kunne være en fullverdig beredskapsløsning.  

Befolkningsutviklingen på Øvre Romerike, og spesielt i Jessheimområdet, tilsier at det fortsatt vil bli 

bygget mange høyhus i tiden som kommer og det er allerede per i dag mange bygg som krever 

høydeberedskap (lift/snorkelbil).  
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 Høye bygninger i 2019 sammenlignet med 2014 

Nedenfor fremstilles antall bygninger i regionen, fordelt på antall hovedetasjer over 3 etasjer. 

Navn  2019 2014 

4 hovedetasjer 102 61 

5 hovedetasjer 34 17 

6 hovedetasjer 16 8 

7 hovedetasjer 8 2 

8 hovedetasjer 7 6 

Sum 167 94 

 

Nedenfor fremstilles antall bygninger over 3 etasjer fordelt på kommuner. 

Navn  2019 2014 

Gjerdrum 4 2 

Ullensaker 102 56 

Nes 25 14 

Eidsvoll 21 14 

Nannestad 15 8 

Hurdal 0 0 

 

Nedenfor fremstilles antall bygninger over 3 etasjer fordelt på tettsteder. 

Tettsted 2019 2014 

Eidsvoll 13 11 

Eltonåsen 1 0 

Grønlund 4 2 

Jessheim 83 41 

Kløfta 3 3 

Maura 5 4 

Neskollen 1 1 

Råholt 8 3 

Teigebyen 8 3 

Vormsund 1 2 

Årnes 23 11 

Utenfor tettsteder – disse ligger alle i 
Ullensaker kommune i 
tilknytning/nærhet til Gardermoen 

17 13 
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Det har altså vært en markant økning i antall høye bygninger, spesielt i Ullensaker kommune og 

tettstedet Jessheim. Antall høye bygninger over 3 etasjer har totalt økt med 73 på 5 år og Ullensaker 

har fått 46 nye høye bygninger i samme periode. Tettstedet Jessheim har i denne perioden fått 80 nye 

høye bygninger. Kartvedlegg 10 viser plassering av de høye bygningene sammen med eksisterende 

brannstasjoner. 

En lift/snorkelbil plassert på en av de foreslåtte tomtealternativene for ny hovedbrannstasjon sentralt 

på Øvre Romerike vil dekke svært mange av høyhusene i brannregionen i løpet av 20 minutter. Alle 

høyhus i Jessheim, rundt Gardermoen og på Kløfta dekkes innen 10 minutter. Eierkommunene har gitt 

byggetillatelse til svært mange bygninger der brannvesenet med tilgjengelig stigemateriell ikke kan 

drive utvendig redning eller slokking. Det er et stort behov for høydeberedskap for ØRB. 

 Vurdering av fremtidig behov for tankbilberedskap 

Forebyggendeforskriften § 5-4 pålegger kommunen å sikre tilstrekkelig vannforsyning til 

brannslokking. Det fremgår videre at i boligstrøk hvor spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at 

kommunens brannvesen disponerer passende tankvogn.  

Dette innebærer at i tettbygd strøk som etter risikokartlegging, jf. § 2-4, viser seg å ikke ha nok 

slokkevann, har kommunen ansvar for å oppgradere vannforsyningen. Det kan skje ved vedlikehold, 

økning av vannledningsnettets kapasitet eller ved å tilrettelegge for bruk av åpne kilder eller basseng 

der det ikke kommer i konflikt med annet regelverk.  

Tankbil vil etter forebyggendeforskriften ikke kunne erstatte manglende slokkevannforsyning i tettbygd 

strøk. Tankbil vil bare kunne erstatte manglende vannforsyning i boligstrøk med liten spredningsfare.  

I områder hvor tilstrekkelig vann til brannslokking ikke umiddelbart kan skaffes tilveie, følger 

dimensjoneringsforskriften opp intensjonene i forebyggendeforskriften ved å pålegge brannvesenet å 

bringe med seg tankbil.  

Ved utbygging av boligområder med liten spredningsfare kan kommunen på bakgrunn av 

forebyggendeforskriften § 5-4, tillate at vannledningsnett kun er dimensjonert for vanlig forbruk. Det er 

likeledes akseptert at tankbil kan erstatte fast vannforsyning i tunnel. For å ivareta kravet til 

slokkevann, medfører dette at kommunen må holde brannvesenet med tankbil og slik beredskap 

(støttestyrke tankbilsjåfør) som ut fra risiko- og sårbarhetsanalysen anses nødvendig for å sikre 

vannforsyning.  

Kartvedlegg 11 viser områder med kommunal vannforsyning og vannforsyning fra Årnes vannverk, og 

er basert på vannledninger hentet fra kommunalt ledningsnett. Kartet gir en indikasjon på at det er 

dekning i områdene som er markert blå, men sier ikke noe om hvilke vannmengder som kan 

forventes. Kartet vises at kommunal vannforsyning og vannforsyning fra Årnes vannverk dekker alle 

tettsteder bortsett fra vestlig del av Sessvollmoen og sør-østlig del av Maura, men det kan også være 

mindre områder i tettsteder som ikke dekkes og som ikke synliggjøres i denne relativt grove analysen.  

Tankbil dekker alle tettsteder i Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Jessheim og Nes med 20 minutters 

innsatstid fra brannstasjonene i Jessheim, Årnes og Eidsvoll. Tettsteder i Hurdal dekkes ikke. 

 Vurdering av fremtidig beredskapsstruktur og beredskapsnivå  

En lokalisering av ny hovedbrannstasjon på tomtealternativ 2 på Jessheim gir best dekning når det 

gjelder innsatstider for flest risikoobjekter med krav til 10 minutters innsatstid. Denne plasseringen gir 
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også markant best dekning av Dal og Råholt. Den gir også en bedret dekning mot Nannestad 

sammenlignet med eksisterende stasjon.  

Etableringen av ny hovedbrannstasjon gir imidlertid ikke grunnlag for å redusere antall brannstasjoner, 

dvs. at det er nødvendig med seks stasjoner for å gi god nok dekning innenfor kravene til innsatstider. 

Det vurderes heller ikke som aktuelt å flytte deltidsstasjoner fordi deltidsmannskapet har stor 

tilknytning til området ved at de er bosatt der og har arbeidsplassene der.  

 HMS for brannmannskaper 

Det er stort fokus på HMS for brannmannskaper og de eksiterende brannstasjonene må tilrettelegges 

best mulig når det gjelder ren/uren sone, og dette krever mer areal. Vask og tørk av utrykningstøy og 

feiertøy er i fred med å komme på plass, men er fortsatt ikke tilfredsstillende. Ny forskning viser at fare 

for kreft hos brannfolk er mye større enn hos andre (Fagforbundets Håndbok «Jobbe i farlig røyk», 

2014). 

I forbindelse med bygging av en ny brannstasjon må det tilstrebes å etablere et funksjonelt bygg som 

ivaretar HMS og rene/urene soner. Mange skisser på nye bygg i dag tilsier at vaskehall for biler, 

slanger og utstyr, vaskerom for klær og deler av røykdykker verksted ligger i/ blir definert som uren 

sone. Ingen av dagens stasjoner som er tilrettelagt for både menn og kvinner i feier- og 

beredskapstjenesten. Det er en stor utfordring å få dette til i dagens arealer. På en ny stasjon må det 

legges til rette garderobe med sanitære fasiliteter for begge kjønn. 

 Mulige innsparinger ved etablering av ny brannstasjon sammenliknet med 

de øvrige stasjonene 

Samlokalisering av administrasjon, forebyggende avdeling, feiervesenet og beredskapsavdeling i en 

ny hovedbrannstasjon vil gi samdriftsfordeler. Det vil være riktig å sette av tilstrekkelig areal til 

Sivilforsvaret, som har en egen innsatsgruppe på Jessheim. ØRB mangler per i dag også nødvendige 

arealer/lokaler til kurs, undervisning, konferanser og øvelser (nedlagt på OSL). En ser for seg et behov 

for å samle mer hovedmateriell/ spesialutstyr på denne stasjonen. Selskapet har i dag årlige 

leiekostnader i størrelsesorden på 1,9 mill. kr. for nåværende brannstasjon og kontorbygget. 

Ny foreslått lokalisering vil trolig også innebære færre utrykninger for Nannestad og Eidsvoll 

brannstasjoner. 

Ved en ny brannstasjonsstruktur og bruk av nye slokkemetoder vil ØRB også kunne oppnå gevinster i 

form av effektivisering av bilparken. 
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 Konklusjon 

Eksisterende og ny lokalisering av hovedbrannstasjon på Jessheim 

Trafikale forhold og beliggenheten gir brannvesenet framkommelighetsproblemer ved eksisterende 

brannstasjon på Jessheim.  

Ny hovedbrannstasjon må av beredskapsmessige hensyn ligge på utsiden regionsenteret Jessheim, 

og i umiddelbar nærhet av hovedvegnettet. Dette gir en raskest mulig utrykningsvei både nordover, 

sørover, østover og vestover. 

Det er ingen lokaler i dag som permanent vil kunne samle administrasjonen, forebyggende avdeling, 

feiertjenesten og heltidsstyrken ved Jessheim. En samlokalisering av forbyggende avdeling og 

beredskapsavdeling vil legge til rette for et bedre samarbeid og informasjonsutveksling avdelingene 

seg imellom. Samlokalisering med ambulansestasjon for Øvre Romerike vurderes også å gi positive 

effekter. 

Innsatstidsdekning 

Det er det foreslåtte tomtealternativ 2 som gir færrest risikoobjekter som overstiger innsatstidskravet. 

For dette alternativet er det 5 risikoobjekter som ikke nås innenfor 10 minutter, sammenlignet med 

alternativ 3 som har 6 objekter, og de øvrige alternativene som har 7 objekter som ikke nås innenfor 

kravet. Alternativ 2 gir også best dekning nordover mot tettstedene Dal og Råholt. Alternativ 2 vil også 

dekke Nordkisa, noe ikke eksisterende stasjon gjør. Ny foreslått lokalisering vil også gi Nannestad 

sykehjem og Nannestad sentrum raskere tilleggsstyrke enn per i dag.  

Alternativ 6 vil gi den beste dekningen i Nannestad, men vil ha dårligere dekning mot nord (Dal og 

Råholt) og vil heller ikke dekke Nordkisa eller Algarheim. Alternativ 6 har også 2 risikoobjekter fler enn 

alternativ 2 som ikke dekkes innenfor kravet. 

Når det gjelder innsatstid til tettsteder, hvor kravet er 20 minutter, er situasjonen uendret, dvs. at det er 

samme innsatstid med eksisterende og alternative stasjoner. 

Høydeberedskap 

Det er stort behov for høydeberedskap (snorkel/lift) i brannregionen, og det er allerede per i dag 

mange bygg som krever høydeberedskap. Det har altså vært en stor økning i antall høye bygninger, 

spesielt i Ullensaker kommune og tettstedet Jessheim. Antall høye bygninger over 3 etasjer har totalt 

økt med 73 på 5 år og Ullensaker har fått 46 nye høye bygninger i samme periode. Tettstedet 

Jessheim har i denne perioden fått 80 nye høye bygninger.  

En lift/snorkelbil plassert på en av de foreslåtte tomtealternativene for ny hovedbrannstasjon sentralt 

på Øvre Romerike vil dekke svært mange av høyhusene i brannregionen i løpet av 20 minutter. Alle 

høyhus i Jessheim, rundt Gardermoen og på Kløfta dekkes innen 10 minutter. Eierkommunene har gitt 

byggetillatelse til svært mange bygninger der brannvesenet med tilgjengelig stigemateriell ikke kan 

drive utvendig redning eller slokking. Det er et stort behov for høydeberedskap for ØRB. 
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Tankbilberedskap 

Kommunal vannforsyning og vannforsyning fra Årnes vannverk dekker alle tettsteder bortsett fra 

vestlig del av Sessvollmoen og sør-østlig del av Maura, men det kan også være mindre områder i 

tettsteder som ikke dekkes og som ikke synliggjøres i denne relativt grove analysen. Tankbil dekker 

alle tettsteder i Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Jessheim og Nes med 20 minutters innsatstid fra 

brannstasjonene i Jessheim, Årnes og Eidsvoll. Tettsteder i Hurdal dekkes ikke. 

Fremtidig beredskapsstruktur og beredskapsnivå 

Etableringen av ny hovedbrannstasjon gir ikke grunnlag for å redusere antall brannstasjoner, dvs. at 

det er nødvendig med seks stasjoner for å gi god nok dekning innenfor kravene til innsatstider. Det er 

heller ikke mulig å flytte deltidsstasjoner fordi deltidsmannskapet har stor tilknytning til området ved at 

de er bosatt der og har arbeidsplassene der.  

HMS for brannmannskaper 

Ny hovedbrannstasjon og eksisterende brannstasjoner må tilrettelegges best mulig når det gjelder 

HMS, ren/uren sone og sanitære fasiliteter for begge kjønn, og dette krever større areal enn det som 

er tilgjengelig per i dag.  

Mulige innsparinger 

Samlokalisering av administrasjon og brannstasjon i en ny hovedbrannstasjon vil gi samdriftsfordeler. 

ØRB mangler også nødvendige arealer til kurs, undervisning og konferanser. En ser for seg et behov 

for å samle mer hovedmateriell/spesialutstyr på denne stasjonen. ØRB har i dag årlige leiekostnader i 

størrelsesorden på 1,9 mill. kr. for nåværende brannstasjon og kontorbygget. Det vil være 

driftsfordeler knyttet til samlokalisering.  

Ny foreslått lokalisering innebærer færre utrykninger for Nannestad og Eidsvoll brannstasjoner. Ved 

en ny brannstasjonsstruktur og bruk av nye slokkemetoder vil selskapet også oppnå gevinster i form 

av effektivisering av bilparken. 
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