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Sammendrag
Norconsult har gjennomført denne utredningen på oppdrag for Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB)
med mandat om å identifisere muligheter for fremtidig organisering og dimensjonering av ØRB frem mot 2050.
Alternativene som er identifisert og foreslått er utarbeidet med formål om å gi regionen en fremtidsrettet og
best mulig beredskap.
ØRB opplever utfordringer med dagens brannstasjonsorganisering og ønsker å belyse de utfordringene
regionen vil stå ovenfor i fremtiden. Brann- og redningsvesenet i Norge er i endring, og i de fleste kommuner
er brann- og redningsvesenet kommunens viktigste beredskapsressurs for en rekke hendelser.
Eierkommunene til ØRB opplever en stor vekst og utvikling. For å organisere fremtidens brannvesen for
regionen er det sett på utviklingstrekkene i kommunene og forventet fremtidig utvikling. SSBs statistikk tar
utgangspunkt i befolkningstall for 2050, og dette er lagt til grunn i utredningen. Det er foretatt en gjennomgang
av kommuneplanene til samtlige kommuner i Øvre Romerike, og vurdert andre forhold som vil påvirke
brannvesenets samfunnsoppdrag. Herunder høringsforslag til ny dimensjoneringsforskrift for brannvesenet forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene
(brann- og redningsvesenforskriften). Videre er det sett på regionens særegenhet knyttet til naturfare.
Regionen har store områder med skog og utmark, kvikkleireområder og flomusatte områder. I lys av fremtidige
klimaforventninger, må brannvesenet i Øvre Romerike forvente en økning i klimarelaterte hendelser. Dette
stiller videre store krav til kompetanse og utstyr. Overnevnte forhold er samlet lagt til grunn for de vurderinger
Norconsult har gjort.
Norconsult har identifisert fem ulike alternativer for mulig fremtidig organisering, i tillegg til dagens struktur, der
fordeler og ulemper ved dem ble identifisert. Av disse fem alternativene tilråder Norconsult at ØRB jobber
videre med alternativer som innbefatter tre helkasernerte stasjoner. Bakgrunnen for å øke fra en kasernert
stasjon i dag (Jessheim) til tre er blant annet befolkningsveksten som forventes i tettstedet Råholt, samtidig
som en slik struktur sikrer dekning opp mot tettstedet Feiring og tettstedene i Hurdal. Videre tilsier antall
utrykninger, som både stasjonen i Nes og Eidsvoll har i dag, at det bør gjøres strukturelle endringer ved disse
stasjonene. I tillegg er det store utfordringer ved å rekruttere deltidsmannskaper i områdene. Vurdering av
befolkningsutviklingen frem mot 2050 viser at tettstedet Årnes vil kunne nå over 8.000 innbyggere i de mest
ekspansive vekstscenarioene og således vil det i henhold til forksriftskav kreve dagkasernerte mannskaper.
En døgnkasernert stasjon vil sikre god dekning mot alle tettstedene i Nes kommune hele døgnet, og alle vil
nås innenfor gjeldende forskriftskrav til innsatstider. Etablering av døgnkasernert stasjon i Nes vil være ut over
minimumskravene i forskriften, men som nevnt tidligere, skal brannvesenet dimensjoneres på bakgrunn av
kartlagt risiko og sårbarhet i et område. Antall utrykninger i Nes kommune indikerer at området har en høyere
risiko enn den antatte risikoen dimensjoneringsforskriften tar utgangspunkt i. Dermed mener Norconsult at
døgnkasernering i Nes er riktig, selv om det på så måte er over minimumskravene i forskriften.
Videre bemerkes det i denne sammenheng at én stasjon vil kunne dekke flere tettsteder og således vil en
kunne oppnå tilstrekkelig dekning i regionen. Samtidig må det påpekes at selv om forskriften ikke stiller krav
til å se samlet på flere tettsteder ved dimensjonering av vaktlag og beredskap, så bør samlet
befolkningsstørrelse i regionen være et tema i brannvesenets risiko- og sårbarhetsanalyse, i tillegg til i denne
utredningen. Dette fordi den samlede befolkningsstørrelsen har noe å si for den beredskap som bør etableres
innenfor brannvesenets ansvarsområde.
Objekter med krav om 10 minutters innsatstid i dag har blitt hensyntatt i GIS-analysen, men har ikke alene
vært førende for vurderingene av optimaliserte lokaliseringer av fremtidige brannstasjoner. Som en del av
grunnlaget for vurdering av både stasjonsstruktur og lokalisering inngår også geografisk stedfesting av
historiske hendelser i regionen («heatmap»). I analysen er det sett på løsninger som både gir bedre dekning
mot de største tettstedene, områder hvor det historisk viser høyt antall hendelser og mot objekter med krav
om 10 minutters innsatstid. Derfor er Norconsult av den oppfatning at GIS-analysen utført i denne utredningen
gir en indikasjon på en fremtidsrettet lokalisering, men at det bør gjøres en nærmere vurdering av endelig

2021-04-08 | Side 3 av 78

Fremtidig stasjonsstruktur og organisering av brannvesenet
Mulighetsrom
Oppdragsnr.: 5208923 Dokumentnr.: 200 Versjon: J03

lokasjon den dagen det blir aktuelt å omstrukturere eksisterende stasjoner. Dette også med bakgrunn i at en
slik endring kan ligge noe frem i tid og dermed kan det også være andre forhold som ikke er identifisert i dag
som spiller inn. Norconsult er bedt om å vurdere en fremtidsrettet organisering av ØRB i denne utredningen,
og dermed også legge til grunn at flere av objektene som er definert med krav om innsatstid i dag, vil ha
kompenserende tiltak som automatiske slokkeanlegg/sprinkler i fremtiden.
Å gå over til tre helkasernerte stasjoner medfører at stasjonene i Nannestad, Hurdal og Feiring legges ned.
Størst konsekvens er dette vurdert å medføre for Nannestad gitt kommunens befolkningsstørrelse, derfor er
det også identifisert alternativer med deltidsstasjon (alternativ 2) og løsning med fremskutt enhet i Nannestad
(alternativ 5). Gitt forventningene til fremtidens brannvesen, utvikling i hendelsesstatistikk der det blir færre og
færre brannrelaterte hendelser å håndtere, samt mulighetene for innovasjon som en fremskutt enhet gir,
tilrådes det at ØRB jobber videre med alternativ 1 og alternativ 5.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn og mandat

Denne rapporten er utarbeidet for å identifisere muligheter for fremtidig organisering og dimensjonering av
Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB). Alternativene som er identifisert og foreslått er utarbeidet med
formål om å gi regionen best mulig beredskap for fremtiden.
Bakgrunnen for denne rapporten er at ØRB opplever utfordringer med dagens brannstasjonsorganisering og
ønsker å se fremover mot de utfordringene regionen vil stå ovenfor i fremtiden. Brann- og redningsvesenet i
Norge er i endring. I mange kommuner er brann- og redningsvesenet kommunens viktigste beredskapsressurs
for en rekke hendelser. Brann- og redningsvesen i Norge opplever generelt sett en økning i antall hendelser
samt endring i type hendelser de er forventet å håndtere. Som en uavhengig tredjepart, ble Norconsult valgt
til å utarbeide denne rapporten som legger frem ulike alternativer for hvordan ØRB kan strukturere seg for å
bli et fremtidsrettet brann- og redningsvesen.
Rapporten inneholder følgende hovedelementer:
•
•
•
•
•

Redegjørelse av gjeldende lovverk og forskrifter, samt forslag til brann- og redningsvesenforskriften.
Oversikt over grunnlagsinformasjon om brannregionen (befolkningstall, tettsteder, objekter med krav
til innsatstid mv.).
Beskrivelse av dagens organisering, aktivitet og opplevde utfordringer.
Gjennomgang av forventet utvikling i brannregionen og forventninger til fremtidens brannvesen.
Fem forslag til alternativer for fremtidig organisering av ØRB inkludert vurdering av disse samt
Norconsults tilrådninger.

Rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag av ØRB. Arbeidsgruppen har bestått av:
•
•
•
•

Kevin H. Medby – oppdragsleder
Tore Andre Hermansen – fagansvarlig
Roger Kvilhaugsvik – GIS fagspesialist
Marte Elverum – oppdragsmedarbeider

Norconsults kontaktperson hos ØRB har vært Daria Salehi, Beredskap og kompetansekoordinator.

1.2

Metode for gjennomføring

En sentral del i gjennomføringen av denne analysen har bestått av innhenting og gjennomgang av relevant
informasjon om regionen ØRB har som ansvarsområde, nåværende utfordringer for ØRB, fremtidig forventet
utvikling i både region og brannvesenets håndteringsevne. Det er innhentet informasjon fra ulike kilder for å
sikre at informasjon innhentet er pålitelig og troverdig. Dokumentinnhentingen- og gjennomgangen har dannet
kunnskapsgrunnlaget for videre arbeid med GIS-analyser og utarbeidelse av alternativene presentert i
rapporten. Dokumenter gjennomgått er referert til underveis i rapporten hvor de gjengis. Datagrunnlag for GISanalyse er beskrevet under.
Basert på dette har Norconsult gjort vurderinger av mulige alternativer for fremtidig organisering og sjekket ut
hvordan dette slår ut beredskapsmessig gjennom GIS-analyser. Alternativene som er valgt presentert i denne
rapporten er videre vurdert opp mot organisering, stasjoner, oppfyllelse av lovkrav, kostnader mv.
Det har blitt gjennomført totalt tre møter med ØRB i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:
06.11.2020 – Oppdragsforståelse: ØRB presenterte forventninger til leveransen og bakgrunn for
behov.
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16.12.2020 – Oppfølgingsmøte: Gjennomgang av spørsmål oversendt fra Norconsult etter
gjennomgang av grunnlagsinformasjon.
09.03.2021 – Statusmøte: Kort gjennomgang av rapportens oppbygning og momenter inkludert. Deler
av kapittel 2 og hele kapittel 3 ble oversendt ØBR tidligere for gjennomgang og kvalitetssikring av
faktagrunnlag.
Det er viktig å presisere at Norconsult har foretatt uavhengige og selvstendige vurderinger og konklusjoner.

Datagrunnlag GIS-analyse
Geografiske informasjonssystemer (GIS) kan beskrives som IT-baserte systemer for innsamling, bearbeiding,
analyse og presentasjon av geografiske data. GIS-analysen gir et objektivt grunnlag for vurderinger av
innsatstider og konsekvenser som lokalisering av nye stasjoner vil medføre. GIS-analysene er utarbeidet
spesifikt for denne utredningen.
I GIS-analysen benyttes det datagrunnlaget som er beskrevet i det etterfølgende. I tillegg er det fastsatt
koordinater for objekter med krav til 10 minutters innsatstid, og koordinater for brannstasjoner. Data knyttet til
disse er oversendt fra ØRB.
FKB-Vegnett
FKB-Vegnett er et produkt som blir tatt ut fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Dette inneholder alle kjørbare
veier og deres egenskaper. Dataene egner seg til transportplanlegging, elektronisk adressekart, overvåking
og veivedlikehold. NVDB er en landsdekkende digital veidatabase som inneholder geometrisk senterlinje for
samtlige kjørbare veier og gangsykkelveier lengre enn 50 meter. Ajourhold og oppdatering av NVDB er delt
mellom kommunene, Kartverket og Statens vegvesen, avhengig av veikategori (Europa-, riks-, fylkes-,
kommunale-, private- og skogsbilveier). Datasettet har løpende ajourhold og nøyaktigheten er +/- 2 meter
(middelfeil). I tillegg til veinettsgeometrien inneholder datasettet også 6 restriksjoner (fartsgrenser,
bruksklasse, høydebegrensninger, innkjøringsforbud, svingrestriksjoner og veisperringer).
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 over
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. 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.1
Kommuneplan
Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Den er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer
for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta

1

http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata
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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. Den 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.
Kommunen står fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage plan for.2
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»
Hendelsesstatistikk fra ØRB
I analysen er det benyttet geografiske data fra ØRBs hendelsesstatistikk. Hendelsesstatistikken inneholder
data om hvilke hendelser ØRB har rykket ut til hvor. Denne type geografiske data illustrerer hvor hendelser
har skjedd og danner et bilde av hvor flest hendelser skjer. Det betyr derimot ikke at man kan forvente lik
hendelsesstatistikk for årene kommer. Informasjonen har blitt satt i sammenheng med forventet fremtidig
utvikling for best mulig beslutningsgrunnlag for utarbeidelse av alternativer til stasjonsstruktur slik at analysene
blir mer fremtidsrettede.

1.3

Forutsetninger

For arbeidet med fremtidig stasjonsstruktur er følgende forutsetninger lagt til grunn:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
2

Vurderingen og forslag til fremtidig organisering er utarbeidet av Norconsult som en uavhengig
tredjepart.
Vurderingene i analysen er basert på foreliggende informasjon og dokumentasjon om brannvesenet,
kommunene og risikoobjekter. Informasjonen er gjort tilgjengelig for Norconsult av ØRB og de
aktuelle kommunene.
Norconsult har foretatt selvstendige og uavhengige vurderinger i utarbeidelse av forslag til fremtidig
organisering av ØRB.
Risikoobjekter med krav til innsatstid er klarert og godkjent av ØRB.
Det er i arbeidet ikke utarbeidet ROS-analyse eller beredskapsanalyse for ØRB – alle vurderinger er
basert på foreliggende informasjon.
Vurderingen bygger på den struktur nabobrannvesen med sine stasjoner har pr. mars 2021.
Alternativene som foreslås er utarbeidet for å gi regionen en best mulig og fremtidsrettet beredskap
basert på foreliggende informasjon.
Det er ikke gjort vurderinger knyttet til sammenslåing med andre brannvesen.
Det er ikke gjort vurderinger knyttet til det forebyggende arbeidet i ØRB.

Planlegging etter plan- og bygningsloven T-1476
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1.4

Styrende dokumenter og begreper

Tabell 1 gir en oversikt over styrende dokumenter som er lagt til grunn for utarbeidelsen av denne rapporten.
For øvrige referansedokumenter og grunnlagsinformasjon, se bibliografi avslutningsvis i rapporten og
informasjon i fotnoter underveis i rapporten.
Tabell 1 Styrende dokumenter
Ref.
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

Tittel
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven) med tilhørende veiledninger.
(https://lovdata.no/lov/2002-06-14-20)
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
(https://lovdata.no/forskrift/2002-06-26-729)
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
(https://lovdata.no/lov/2010-06-25-45)
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
(https://lovdata.no/forskrift/2011-08-22-894)
Risiko- og sårbarhetsanalyse ØRB
Konsekvensvurdering ØRB

Dato
06.2002

Utgiver
Justis- og
beredskapsdepartementet

06.2002

Justis- og
beredskapsdepartementet
Justis- og
beredskapsdepartementet

06.2010

08.2011
2019
2019

Justis- og
beredskapsdepartementet
Øvre Romerike Brann og Redning
Norconsult på oppdrag av ØRB

Tabell 2 Begrepsavklaring

Begrep
Beredskap
Brannregion

Brannsjef
Dreiende vakt
Fremskutt enhet

GIS
Innsatstid

Innsatsstyrke

Kasernert vakt
Objekter med krav
til innsatstid

Beskrivelse
Den ordning som sikrer at personell er disponibelt for innsats på kort varsel.
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.
Den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet iht. brann- og
eksplosjonsvernloven.
Roterende vaktordning for deltidsmannskaper (ikke kasernert).
Et mindre utrykningskjøretøy som rykker raskt ut til hendelsesstedet med hensikt om å
raskt aksjonere for å begrense hendelsens utvikling. Enheten er utstyr for å kunne
aksjonere i tidlig fase mot brann, trafikkulykker, livreddende førstehjelp og
overflateredning.
Geografiske informasjonssystemer
Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet.
I ny forskrift (se kapittel 2.1.3) erstattes begrepet innsatstid med utrykningstid. I denne
rapporten er det benyttet begrepet innsatstid.
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 mindre brann eller ulykke.
Personell i vakt på brannstasjonen.
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. Dersom det er gjennomført kompenserende
tiltak, kan innsatstiden overstige 10 minutter. Det er kommunen som dokumenterer og
godkjenner tilstrekkelige kompenserende tiltak. DSB har informert om at det kun er
automatisk sprinkelanlegg som anses som tilstrekkelig.
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Begrep
Overordnet vakt
Røyk/kjemikaliedykker

Særskilt
brannobjekt

Utrykningstid
Utrykningsleder

Beskrivelse
Særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning som har brannsjefens myndighet.
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.
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
Tiden det tar fra innsatsstyrken er alarmert til første innsatsstyrke er på
hendelsesstedet.
Leder av førsteinnsatslaget som leder brannvesenets innsats inntil brannsjefen eller
overordnet vakt overtar ledelsen.
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2
2.1

Grunnlag for organisering og dimensjonering
Lovverk

De viktigste lover og forskrifter som regulerer brannvesenets organisering og dimensjonering er brann- og
eksplosjonsvernloven samt forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Der det er ansett som
nødvendig, er det hentet informasjon fra veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering, samt
uttalelse fra DSB. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er en sentral forskrift, men ikke vurdert som
relevant her. I tillegg til gjeldende lovverk og forskriftskrav er forslag til ny forskrift (brann- og
redningsevesenforskriften) nøye gjennomgått, hvor de viktigste endringene knyttet til organisering og
dimensjonering er redegjort for nedenfor. Forskriften er ment å erstatte dagens forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen. Det bemerkes at forskriften har vært på høring, og endringer av tekst referert
til her kan forekomme.

Brann- og eksplosjonsvernloven
Brann- og eksplosjonsvernloven gir føringer for etablering og drift av brannvesen i § 9:
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet.
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgraver og ledelse helt eller delvis til en
annen kommune, virksomhet e.l.
Videre kommer det frem av § 15 at: Kommunene skal samarbeide om lokale eller regionale løsninger av
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser.
Brann- og eksplosjonslovens § 11 redegjør for brannvesenets oppgaver. 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.
Videre kan kommunen legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets
gjennomføring av overnevnte oppgaver.
Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 setter krav om identifisering og registrering av særskilte brannobjekter
og om at kommunen skal føre tilsyn for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Kategoriseringen av
objektene i ulike grupper innebærer at det gjøres prioriteringer med hensyn til hvilke objekter det skal føres
tilsyn med og hvor ofte de skal følges opp. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn deler inn særskilte
brannobjekter 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.
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I tillegg til særskilte brannobjekter som krever tilsyn er det også en del av disse som har krav til innsatstider
gjennom forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 4-8.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen gir føringer for hvordan brannvesen organiseres,
utrustes og bemannes. Forskriften skal sikre at brannvesen organiseres og dimensjoneres på bakgrunn av
den risiko og sårbarhet som foreligger. Forskriften stiller blant annet krav til bemanning, vaktordninger og
innsatstid. Brannvesenet skal dimensjoneres på bakgrunn av størrelsen på tettsteder i kommunene, ROSanalyser samt eventuelle tilleggsoppgaver kommunen pålegger brannvesenet.
Forskriftens § 4-8 stiller følgende krav til innsatstider:
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.
DSB har i brev gitt ØRB avklaring om sprinkling som teknisk bytte på sykehjem og innsatstid. DSB skriver at
muligheten i bestemmelsens annet ledd, om kompenserende tiltak, gjelder uavhengig av hva slags objekt det
er. Det er kommunene som har ansvar for å godkjenne kompenserende tiltak i objekter. Automatisk sprinkling
er det enkleste og vanligste kompenserende tiltaket. DSB skriver videre: Det er kjent for direktoratet, både
gjennom enkelthenvendelser og tilsyn, at flere kommuner som har valgt å etablere automatiske slukkesystem
i sykehjem som manglet dette, for å optimalisere lokaliseringen av nye brannstasjoner.
Gjennom forskriftens § 5-1 stilles det krav til enhver kommune å ha beredskap for brann og ulykker som sikrer
innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstid. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav
minst 4 skal være kvalifiserte utrykningsledere. Videre sier § 5-2 at et vaktlag skal minst bestå av 1
utrykningsleder og 3 brannkonstabler/røykdykkere. I veiledningen til forskriften fremgår også følgende knyttet
til samlet innsats på et skadested: Av brannvesenets minstestyrke på 16 skal minst 4 mannskaper og eventuelt
støttestyrke være i innsats innenfor kravene til innsatstider, jf. § 4-8. Innen 10-15 minutter etter at førsteinnsats
er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats.
Forskriftens §§ 5-3 og 5-4 stiller følgende krav til dimensjonering ut fra befolkningsstørrelse på tettsteder i
kommunene:
Tabell 3 Krav til dimensjonering iht. forskrift

Antall innbyggere Krav beredskap iht. forskrift
<3.000
Beredskapen kan organiseres av deltidspersonell
uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan
forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal
det opprettes lag med dreiende vakt.
3.000-8.000
Beredskapen skal være organisert i lag bestående
av deltidspersonell med dreiende vakt.
8.000-20.000
Beredskapen skal være organisert i lag bestående
av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor
ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan
beredskapen organiseres i lag bestående av
deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor

Antall vaktlag
Ingen krav.

Minst ett vaktlag og nødvendig
støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3.
Minst ett vaktlag og nødvendig
støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3.
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Antall innbyggere Krav beredskap iht. forskrift
utrykningsleder har brannvern som hovedyrke.
Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med
dreiende vakt.
Mer enn 20.000
Beredskapen skal være organisert i lag av
heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf.
§ 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt.
50.000-100.000
Beredskapen skal være organisert i lag av
heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf.
§ 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt.
>100.000
Beredskapen skal være organisert i lag av
heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf.
§ 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt.

Antall vaktlag

Minst ett vaktlag og nødvendig
støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3.
Minst to vaktlag og nødvendig
støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3.
Minst tre vaktlag og nødvendig
støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3.
For hver 70.000 innbygger økes
beredskapen med ett vaktlag

I veiledning til forskriften poengteres det at kravene ovenfor er minstekrav satt på basis av generell risiko i
forhold til tettsteder, innbyggertall og objekter med krav til innsatstid. Det er videre opp til hver enkelt
kommune/brannregion å organisere og dimensjonere brannvesenet tilstrekkelig i forhold til kartlagt risiko og
sårbarhet i den gitte kommunen/brannregionen.

Forslag til ny brann- og redningsvesenforskrift
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sendte 12.10.2020 ut forslag til ny forskrift om organisering,
bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og
redningsvesenforskriften).3 Bakgrunnen for forslag til ny forskrift er blant annet oppfølging av funn fra
Brannstudien fra 2013, som skisserte et behov for økt kompetanse og profesjonalitet i brannvesenet.
Norconsult mener det er naturlig å se på forslag til ny forskrift når forslag til fremtidig brannstasjonsstruktur for
ØRB skal utvikles, noe som også har vært presisert ønsket fra ØRB sin side. I dette avsnittet oppsummeres
de viktigste endringene som vil kunne ha betydning for organisering og strukturering av fremtidens ØRB.
Forskriftens høringsrunde er over og endringer kan forekomme.
Forslag til ny forskrift legger et større fokus på analyser som vil være førende for organisering, bemanning og
utrustning av brann- og redningsvesenene. Dette gir kommunene økt fleksibilitet til å tilpasse beredskapen til
risikoen i ansvarsområdet enn de absolutte kravene definert i dagens forskrift.
I denne sammenheng nevnes spesielt forslag til følgende paragrafer hvor viktige endringer markeres i fet skrift:
§ 6 Grunnlag for organisering, bemanning og utrustning
Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann- og redningsvesenet på bakgrunn av
en
a) risiko- og sårbarhetsanalyse
b) forebyggendeanalyse, og
c) beredskapsanalyse.
Brann- og redningsvesenet skal sørge for at relevante aktører inviteres med i arbeidet med å utarbeide
analysene.
Høringsnotat – forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og
nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) (dsb.no)
3
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Analysene skal oppdateres ved endringer i risiko og sårbarhet som kan få betydning for
organiseringen, bemanningen og utrustningen av brann- og redningsvesenet. Analysene skal
oppdateres minimum hvert fjerde år.
§ 13 Beredskapsstyrken
Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal normalt bemannes med minst 16 personer, der
minst fire skal være kvalifiserte som utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan
økes eller reduseres med grunnlag i beredskapsanalysen, jf. forskriften § 9.
Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal lokaliseres med grunnlag i beredskapsanalysen,
jf. forskriften § 9. Alle tettsteder skal være dekket av en beredskapsstyrke. Én beredskapsstyrke
kan dekke flere tettsteder.
I merknad til § 13 påpekes det at fravik i bemanning skal begrunnes og vurderes i beredskapsanalysen. Det
kan være aktuelt dersom det er lite risiko i ansvarsområdet, beredskapsstyrken består av personer med høy
sannsynlighet for oppmøte (ikke pendlere), om det foreligger alarmeringsrutiner som sikrer at det kommer
personell fra et annet brannvesen og at krav til utrykningstid overholdes. Videre sier merknaden følgende om
plassering av brannstasjon:
Praksis har vist at en strategisk plassering av en brannstasjon kan være ved en motorvei utenfor et
tettsted fordi beredskapsstyrken eksempelvis skal dekke flere tettsteder eller viktig industri. Kravet til
at beredskapsstyrken skal dekke tettsteder er nødvendig fordi statistikk viser at det er en nær
sammenheng mellom antall innbyggere og antall hendelser. Plassering av beredskapsstyrken må
inngå i beredskapsanalysen slik at det sikres en systematisk vurdering av blant annet utrykningstid,
avstand til risikoobjekter eller risikoområder, rekruttering og oppmøtetid for personell.
Den nye forskriften fører med seg endringer i antall vaktlag:
§ 15 Antall vaktlag
I tettsteder med 3 000 til 50 000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag.
I tettsteder med 50 000 til 100 000 innbyggere skal det være minst to vaktlag.
I tettsteder med over 100 000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag.
Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag for hver 70 000 innbygger. Antall vaktlag etter 170
000 innbyggere kan fravikes med grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalysen,
forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen, jf. forskriften §§ 7, 8 og 9.
I merknad til høringsutkastet presiseres følgende: Første, andre og tredje ledd der antall vaktlag
knyttes til konkrete innbyggertall er en videreføring av gjeldende forskrift § 5-4. (..) I analysen vil det
være naturlig å se forebyggende tiltak og risiko i et større område sammen med ressurser som også
kan være tilgjengelige fra nabobrannvesen.
§ 16 Reservestyrker for skogbrann og andre hendelser
Dersom brann- og redningsvesenets egne beredskapsstyrker ikke har tilstrekkelige personellressurser til å
håndtere innsatssituasjonene som kan inntreffe, skal brann- og redningsvesenet alene eller i samarbeid
med andre brann- og redningsvesen sørge for å ha tilstrekkelige reservestyrker ved skogbrann og
andre hendelser. Behovet for reservestyrker skal fremgå av beredskapsanalysen, jf. forskriften § 9.
Reservestyrken skal øves for aktuelle oppgaver.
§ 19 Utstyr til bruk ved branner og andre ulykker
Brann- og redningsvesenet skal disponere egnet utstyr til å løse oppgavene som følger av brann- og
eksplosjonsvernloven § 11, risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen.
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Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ha egnet utstyr til slokke- og redningsinnsats ved
branner, trafikkulykker og overflateredning ved ulykker i vann. Brann- og redningsvesenet kan inngå
avtale med andre om bruk av slikt utstyr.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan gi pålegg om anskaffelse av nødvendig utstyr til
bruk ved branner og andre ulykker.
Utrykningstid er i hovedsak videreført og fremstår slik i forslaget til ny forskrift, men noen endringer er markert
med fet skrift. I dagens forskrift brukes begrepet innsatstid som i den nye forskriften byttes ut til utrykningstid:
§ 22 Utrykningstid til brann
Utrykningstiden til brann er tiden det tar fra innsatsstyrken er alarmert til første innsatsstyrke er på
hendelsesstedet.
Utrykningstiden skal ikke overstige 10 minutter til brann i
a) tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning
b) sykehus, sykehjem og lignende institusjoner som krever assistert rømning
c) områder med konsentrert og omfattende næringsdrift eller lignende.
Utrykningstiden til objekter og områder nevnt i andre ledd kan være lengre dersom det er
installert automatisk slokkeanlegg, men utrykningstiden skal aldri overstige 20 minutter.
Utrykningstiden skal ikke overstige 20 minutter til brann i tettsteder.
Utrykningstiden bør ikke overstige 30 minutter til brann utenfor tettsteder.
§ 23 Krav til antall personer som deltar i håndtering av brann
Ved brann skal minst ett vaktlag være på hendelsesstedet innenfor kravene til utrykningstid i forskriften
§ 22.
Ved mindre branner med lav sannsynlighet for spredning, kan likevel første innsatsstyrke være
færre personer enn i et fulltallig vaktlag. Ved slike hendelser kan brann- og redningsvesenet
rykke ut med det antallet personer som anses hensiktsmessig og forsvarlig.
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2.2

Grunnlagsinformasjon om Øvre Romerike

ØRB skal dekke kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Til sammen er
regionen over 2.050 kvadratkilometer og har over 114.000 innbyggere. Regionen har opplevd stor vekst og
har gjentatte ganger de siste årene overskredet SSBs framskrivninger. I 2013 hadde regionen rundt 94.000
innbyggere. De siste fem årene har regionen i snitt hatt en vekst på 2,1%.

Figur 1 Kommuner og tettsteder som inngår i Øvre Romerike
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Befolkningstall
Tabell 4 Innbyggertall per kommune

Kommune Innbyggertall4 Landareal i km2
Eidsvoll
Gjerdrum
Hurdal
Nannestad
Nes
Ullensaker

26 031
7 043
2 838
14 637
23 422
40 459
114 430

456
83
285
340
640
252
2056

Tabell 5 Snittvekst siste 5 år

Snittvekst siste 5 år pr
kommune
Eidsvoll

Endring i
snitt
444

Gjerdrum

Folketall i Prosentvis
snitt
endring
25 090 1,8 %

144

Hurdal

6 801

2,1 %

0

2 874 0,0%

Nannestad

474

13 671 3,5 %

Nes

391

22 128 1,8 %

1 254

37 999 3,3 %

Ullensaker
Gjennomsnittlig vekst for hele regionen

2,1%

Tettsteder
For å se på dimensjoneringsgrunnlaget gjøres det vurderinger opp mot størrelser på tettsteder innenfor hver
kommune. I denne sammenhengen benyttes SSB sin definisjon på tettsteder slik beskrevet i 1.2.1. Se også
Figur 1 for kartoversikt med tettsteder og deres geografiske avgrensninger.
Tabell 6 Tettsteder i kommunene med antall innbyggere

4

Eidsvoll kommune
0671 Minnesund
0672 Langset
0673 Eidsvoll
0675 Råholt

543
396
5 946
13 932

Gjerdrum kommune
0642 Grønlund

5 108

Hurdal kommune
0691 Prestegårdshagen
0692 Torget

374
714

Nes kommune
0661 Opakermoen
0662 Årnes
0663 Haga
0665 Fjellfoten
0666 Skogrand
0667 Brårud
0668 Vormsund
0669 Tomteråsen
0670 Kampå
0721 Aulifeltet
0722 Neskollen

526
4 688
704
1 224
323
456
413
746
921
2 848
2 594

Samtlige tall hentet fra SSB 04.03.2021
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0723 Bjertnestunet

Nannestad kommune
0681 Maura
0682 Teigebyen
0683 Åsgrenda
0684 Løkenfeltet
0685 Eltonåsen

333

Ullensaker kommune
4 224
3 037
1 233
625
1 587

0651 Kløfta
0653 Sand
0655 Sessvollmoen
0656 Nordkisa
0657 Borgen
0659 Jessheim

7 898
2 348
1 262
1 240
1 343
21 598

Objekter med spesielle krav til innsatstid
Norconsult har fått oversendt liste med særskilte brannobjekter med krav til 10 minutters innsatstid (mottatt
04.03.21). Etter mottatt liste ble det foretatt noen små justeringer, hvor det ble klart at Gjerdrum bo- og
behandlingssenter har innsatstid opp mot 20 minutter på grunn av kompenserende tiltak. I tillegg ble
Hurdalssjøen recoverysenter og Eivensstuen 1-4 fjernet fra listen etter vurdering av forebyggende avdeling.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pålsejordet bosenter
Råholtsenteret
Råholt bo- og gladbakk aktivitetssenter
Valstad sykehjem
Trondheimsvegen 266 - 268
Bøn sykehjem
Vilberg helsetun
Vilberg bosenter
Eidsvoll Sundet
Moelven Eidsvoll AS
Hurdal syn- og mestringssenter
Hurdal helsetun
Kløfta bo og aktivitetssenter
Romerikssenteret
Oslo Lufthavn
Coop Norge lager
Ahlsell sentrallager
XXL lager
Gjestad bo og aktivitetssenter
LHL-Sykehuset Gardemoen
Jessheim storsenter
Gystadmyr bo og aktivitetssenter
Nannestad pleie og omsorgssenter
Teietunet omsorgsbolig
Oslo kommune biogass
Amfi Euroseteret / GOLF hotellet m/ 12 rom
Milepælen / Eimarud
Furukollen psyk. senter
Akershus universitetssykehus / Elvestad
Årnes Næringspark
Nes Sykehjem
Nes bo og servicesenter/Incita
Nedre Hagaveg 17.
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•
•

BB. Senteret / Nes kulturhus
Nedre Hagaveg 15. Sameiet Årnes tek. Verksted

Videre legges tettstedene beskrevet i 2.2.2 til grunn med krav til at innsatstid ikke skal overstige 20 minutter.

2021-04-08 | Side 20 av 78

Fremtidig stasjonsstruktur og organisering av brannvesenet
Mulighetsrom
Oppdragsnr.: 5208923 Dokumentnr.: 200 Versjon: J03

3
3.1

Dagens organisering og aktivitet
Øvre Romerike Brann og Redning IKS

ØRB er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og
Ullensaker. Selskapet har ansvaret for å forvalte brann-, redning- og feiertjenester etter brann- og
eksplosjonsvernloven (LOV-2002-06-14-20). ØRBs brannvernregion utgjør et areal på 2.056 km 2 og over
114.000 innbyggere. Regionen opplever en sterk vekst i befolkning, trafikk og næringsetableringer.
Regionen består av svært varierende geografi. Regionen huser landets hovedflyplass med nesten 30 millioner
passasjerer i normaltid5, har betydelig industri- og lagervirksomhet, samt flere sentrale hovedtransportårer (E6,
E16 og jernbane). Regionen har også områder med spredt bebyggelse, gårdsbruk, dyrket mark og utmark.
Det betyr at ØRB må være rustet til å håndtere komplekse hendelser i både by og bygd.
ØRB er organisert i to avdelinger; beredskapsavdeling og forebyggende avdeling (inkl. feiere). ØRB har
opplyst Norconsult at de er i prosess med ansettelser per mars 2021. ØRBs organisasjonskart i Figur 2 vil
være gjeldende når ØRB har avsluttet sine rekrutteringsprosesser.

Figur 2 Organisasjonskart Øvre Romerike Brann og Redning IKS (kilde: ØRB)

Stasjoner
Jessheim brannstasjon holder til i Brannmannsvegen 5, 2069 Jessheim. Jessheim stasjon er helkasernert og
består av totalt 20 faste mannskaper i firedelt vakt med fem på hvert vaktlag.
Eidsvoll brannstasjon ligger i Myhrersvingen 3, 2080 Eidsvoll. Stasjonen har 20 faste mannskaper. På grunn
av rekrutteringsutfordringer og mange utrykninger har stasjonen to personer døgnkasernert. Resterende er
fordelt på fire vaktlag med hjemmevakt. Deltidsmannskaper møter opp på skadested uten å først møte på
stasjon.

5

Trafikkstatistikk - Avinor
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Nannestad brannstasjon ligger i Bahusvegen, 2030 Nannestad. Stasjonen består av 16 mannskaper hvor de
er delt på fire vaktlag med hjemmevakt hver fjerde uke.
Nes brannstasjon er lokalisert i Rådhusgata 2, 2150 Årnes. Nes består av 16 mannskaper, med to heltid på
dag. Resterende med firedelt hjemmevakt. Deltidsmannskaper på Nes møter opp på stasjonen før utrykning
til skadested.
Hurdal brannstasjon ligger i Glassverkvegen 12, 2090 Hurdal og består av 16 mannskaper uten fast
vaktordning. I jul og påske opereres det med faste vakter.
Feiring brannstasjon ligger i Feiringveien 1253, 2093 Feiring og består av 12 faste mannskaper uten
vaktordning. Feiring har ikke røykdykkertjeneste.

Gjerdrum dekkes i dag gjennom samarbeidsavtale med Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen.

Figur 3 - Oversikt over ØRBs stasjoner, inkl. tall for utrykninger og lønnskostnader
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Utfordringer med dagens organisering
ØRB har de siste årene opplevd stor økning i antall oppdrag. Denne trenden er ikke forventet å snu basert på
forventet utvikling av regionen. Det er derfor behov for å møte utfordringene som ØRB opplever i dag og
forventes å øke i fremtiden.

3.1.2.1

Krav til innsatstid

Det er flere objekter og tettsteder som ikke nås innen kravet til innsatstid per i dag. Risikoobjekter som
overstiger kravet til 10 minutters utrykningstid, er listet opp i Tabell 7. Noen av disse objektene har etter
nærmere vurdering, foretatt etter at ØRBs ROS-analyse ble skrevet, blitt fjernet. Listen er dermed redigert. I
tillegg er Aulifeltet og Skogrand to tettsteder som i dag ikke dekkes i sin helhet innen kravet på 20 minutter på
grunn av forspenningstiden ved deltidsstasjonen i Nes.
Tabell 7 Risikoobjekter som overstiger 10-minutterskravet (kilde: ØRBs ROS-analyse)

Risikoobjekter som overstiger
10 min
Hurdal syn- og mestringssenter
Kløfta bo- og aktivitetssenter
Oslo kommune biogass
Pålsejordet bosenter
Romerikessenteret

3.1.2.2

Tid

Stasjon

10,5
11,5
14,5
12
11

Hurdal
Jessheim
Årnes
Eidsvoll
Jessheim

Utfordringer med deltildsmannskap

I dag er ØRB i stor grad avhengig av deltidsmannskap, da kun en stasjon er helkasernert. ØRB har gitt klart
utrykk for at de opplever store utfordringer knyttet til rekruttering av deltidsmannskap. De siste årene har ØRB
slitt med rekrutteringsutfordringer i både Eidsvoll, Nes og Nannestad.6
Årsakene til utfordringen med rekruttering er blant annet knyttet til krav til innsatstid som gir klare
begrensninger for bo- og arbeidssted for aktuelle kandidater. I tillegg ser man en trend hvor
hovedarbeidsgivere er mindre positive til å gi slipp på sin arbeidskraft da det går utover deres produktivitet.
ØRB opplyser om at de har flere som snart går av med pensjon, noe som vil forsterke utfordringene med
videre opprettholdelse av deltidsmannskap i beredskap.
Krav til opplæring og vedlikehold av kompetanse for deltidsmannskaper er skjerpet. Dette trekkes frem som
viktig og positivt, da oppdragene som skal håndteres er komplekse og det forventes at de løses på en
tilfredsstillende måte. Kravet fører dog til at deltidsmannskap må bruke mer av tiden sin på opplæring og
vedlikehold av kompetanse. Dette medfører også utfordringer for deltidsmannskap i ØRB.
Eksisterende deltidsmannskap opplever stor belastning i dag. Av Tabell 8 ser man at Eidsvoll og Nes står for
nesten 22% av alle utrykninger i regionen hver. I antall oppdrag tilsvarer det omtrent en utrykning per dag.
Hyppige utrykninger går utover hovedarbeidsgiver. Sett sammen med befolkningsveksten regionen opplever,
ser det ut til at dette vil bli et økende problem i fremtiden. Tørke- og skogbrannsommeren 2018 førte til økt
mengde oppdrag i regionen, som satte et sterkt press på regionens deltidsmannskap.

3.1.2.3

Brannstasjoner med behov for oppgradering

Arbeidstilsynet stiller strenge krav til arbeidsforhold for brannkonstabler og feiere for å redusere
sannsynligheten for å utvikle kreftsykdommer og luftveislidelser på grunn av eksponering for giftige og
kreftfremkallende kjemikalier som finnes i brannrøyk og sot. Tiltak for å forbedre arbeidsforholdene inkluderer
garderobeløsninger med rene og urene soner, vask av arbeidstøy og -utstyr, ventilasjon og mulighet til dusjing

6

Ref. Sak 3/17 – Vurdering – Budsjett og Bemanning Eidsvoll
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på stasjonene for deltidsmannskap.7 Slike krav fører til et behov for utbedring av brannstasjoner slik at ansatte
ikke utsettes for helseskadelig eksponering av støv, gass og brannrøyk. Deltidsmannskaper som medbringer
utstyr og dusjer hjemme utsetter også sine familiemedlemmer for helseskadelig kjemikalier.
ØRB har informert om flere avvik ved deres stasjoner. ØRB opplevde i 2017 å få Eidsvoll brannstasjon stengt
på grunn av alvorlige mangler knyttet til arbeidssituasjonen for de ansatte. Det har siden blitt foretatt
utbedringer. Eidsvoll er delvis utbedret. Ved Nes brannstasjon foregår det utbedringer. Jessheim består av
midlertidige brakker fra 1989, samt nye tilbygde brakker i 2020.
Det er av Norconsults oppfatning at ØRBs brannstasjoner har sterkt behov for modernisering for å tilfredsstille
kravene for et godt og sikkert arbeidsmiljø for sine brannkonstabler.

3.2

Samarbeidsavtaler

ØRB har følgende samarbeidsavtaler:8
•

•

•
•
•

ØRB har samarbeidsavtale med Oslo lufthavn (OSL) som sikrer at OSL selv har ansvar for
førsteinnsats ved hendelser i terminalen på flyplassen. Ved første detektor (ubekreftet brann) rykker
OSL ut for verifisering og eventuell tidlig slokkeinnsats. Dersom det er andre branntegn, skal 110
varsles og ØRB skal rykke ut. I tillegg har ØRB avtale om høyderedskap fra OSL. Dette krever at OSL
frigjør 2 mannskap for å kjøre høyderedskapet 9.
ØRB har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Brann- og Redning (NRBR) om førsteinnsats i
Gjerdrum kommune, som i dag ikke dekkes av egen brannstasjon. Ved hendelser i Gjerdrum vil
Skedsmo brannstasjon rykke ut for førsteinnsats.
ØRB har avtale med Øst 110-sentral IKS om 110-varsling.
Nasjonale avtaler om skogbrannhelikopter med bistand fra Sivilforsvaret om skogbrannberedskap.
ØRB inngår i IUA region 2 -

ØRB har opplyst om at selskapsavtaler er under revisjon, men at dette vil ha liten betydning for Norconsults
vurderinger i denne rapporten. Informasjon tilknyttet selskapsavtalen er unntatt offentligheten og Norconsult
har dermed ikke fått innsyn i disse endringene. Norconsult har dermed lagt til grunn selskapsavtalene slik de
er redegjort for i ROS-analysen utarbeidet av ØRB.

3.3

Utrykninger

Utrykningsstatistikk for ØRB viser at det i perioden 2016-2020 ble foretatt totalt 8388 utrykninger i regionen10.
De fleste hendelser inntreffer i Ullensaker kommune. I gjennomsnitt for perioden 2016-2020 står Ullensaker
kommune for ca. 40% av alle hendelser i regionen. Deretter følger Nes og Eidsvoll med ca. 22% hver.
Nannestad, Hurdal og Gjerdrum står for henholdsvis 9%, 4% og 3,5% noe som til sammen utgjør underkant
av 17%. Fordelingen av antall utrykninger per kommune per år og samlet i perioden 2016-2020 er gjengitt i
Tabell 8.
Tabell 8 Utrykninger fordelt på kommunene

Antall oppdrag per
kommune

2016 2017 2018 2019 2020 Totalt for
perioden

Gjennomsnitt for
perioden

Gjennomsnitt
%

Ullensaker
Eidsvoll
Nes

683
321
353

665
368
363

39,63 %
21,94 %
21,65 %

643
402
363

700
428
404

717
355
349

581
334
347

3324
1840
1816

7

Rapport - Tilsyn og veiledning om eksponering for brannrøyk - desember 2018 (arbeidstilsynet.no)
Hentet fra ØRBs ROS-analyse
9 Eget høydemateriell for ØRB anskaffes i løpet av 2021.
8

10

Hendelsesstatistikk mottatt fra ØRB
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Antall oppdrag per
kommune

2016 2017 2018 2019 2020 Totalt for
perioden

Gjennomsnitt for
perioden

Gjennomsnitt
%

Nannestad
Hurdal
Gjerdrum
Totalt11

148
66
59
1630

154
68
60
1678

9,17 %
4,05 %
3,56 %
100%

137
65
43
1653

203
84
64
1883

117
47
65
1650

164
78
68
1572

769
340
299
8388

I snitt for perioden har ØRB hatt 1.678 utrykninger per år. Man ser en tydelig økning i 2018 med 1883
utrykninger. Tabell 9 og Figur 4 gir oversikt over type hendelse som har ført til utrykning i regionen i perioden
2016-2020. Unødvendige utrykninger (unødvendig ABA næring eller offentlig bygg, unødvendig ABA
vaktselskap, unødig oppdrag – feil melding, falsk alarm) står til sammen for 44% av alle utrykninger i perioden.
Dette utgjør over 700 utrykninger i snitt per år. Ifølge statistikk fra BRIS12 ligger dettet tett på det nasjonale
gjennomsnittet. Deretter følger trafikkulykker og helseoppdrag som de vanligste årsakene til utrykning.
Brann i skog/gress; 2
%

Brann i bygning; 3 %
Brann - annet; 9 %

Andre oppdrag; 15 %

Trafikkulykker; 12 %

Naturhendelser; 2 %
Redningsoppdrag; 2 %
Bistand politi; 1 %

Helseoppdrag; 10 %

Unødige alarmer; 44
%

Figur 4 Fordeling hendelsestyper 2016-2020 (forenklet)

ØRB ligger godt over landsgjennomsnittet for trafikkulykker. Statistikk fra BRIS viser at ØRB ligger på 11,6% i
perioden 2017-202013, mens landsgjennomsnittet for samme periode er 6,7%. Dette kan forklares med at
regionen har hovedfartsårer med mye trafikk, som E6 og E16. Det er ingen grunn til å anta at andelen
11

Oppdrag for andre brannvesen er ikke medregnet

12

Brannstatistikk.no | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Hentet fra BRIS 17.12.20 – BRIS inkluderer ikke data fra 2016 og derfor er prosentandelen noe lavere enn gjengitt i
tabell 7 som inkluderer data fra 2016. For at nasjonale data skal være sammenlignbare med ØRB tas det her
utgangspunkt i BRIS.
13

2021-04-08 | Side 25 av 78

Fremtidig stasjonsstruktur og organisering av brannvesenet
Mulighetsrom
Oppdragsnr.: 5208923 Dokumentnr.: 200 Versjon: J03

trafikkulykker vil reduseres. ØRBs statistikk for øvrige hendelsestyper skiller seg ikke nevneverdig ut fra
landsgjennomsnittet. I 2018 opplevde man en kraftig økning i antall skogbranner i hele Norge, hvor det i
Akershus ble registrert 173 skogbranner i 2018.14 Til sammen utgjør kategoriene «brann i skog eller utmark»,
«brann i gress eller innmark» og «naturhendelser» 125 utrykninger i 2018, en økning på 91 utrykninger
sammenlignet med året før. I tillegg opplevde ØRB stor økning i brannhindrende tiltak som tilskrives økt
forebyggende aktivitet for å hindre skogbrann. Tallene fra 2020 viser en liten nedgang i antall hendelser. Dette
kan tilskrives generelt redusert aktivitet i samfunnet på grunn av koronapandemien. Man ser blant annet
nedgang i antall trafikkulykker, som kan forklares med at store deler av befolkningen har tilbragt mindre tid på
reiser på grunn av økt bruk av hjemmekontor og som følger av reiserestriksjoner siden mars 2020. Det er også
en relativt stor nedgang i unødvendig ABA til næring eller offentlig bygg, som også kan forklares med redusert
aktivitet i bedrifter, kontorer, butikker, mv. I tillegg er antall helseoppdrag redusert.
Tabell 9 Utrykninger og type hendelse (statistikk oversendt fra ØRB)

Type hendelse

2016

2017

2018

2019

2020

Prosentan
del

64
33
8

Sum
20162020
275
165
38

Brann i bygning
Brann i skorstein
Brann i skog eller utmark
Brann i gress eller
innmark
Brann i kjøretøy
Annen brann
Brannhindrende tiltak
Trafikkulykke
Naturhendelser
Forurensning
Redningsoppdrag
Bistand politi
Helseoppdrag
Unødig ABA næring eller
offentlig bygg
Unødig ABA vaktselskap
Unødig oppdrag – feil
melding
Falsk alarm (manuell
melder trykket inn på feil
grunnlag)
Andre oppdrag
Totalt

53
24
3

48
37
3

58
40
19

52
31
5

26
31
57
77
211
22
22
20
28
171

23
33
67
79
216
8
24
38
33
182

40
36
98
116
214
66
19
20
21
170

6
31
44
89
222
21
17
28
23
170

25
34
63
70
189
32
26
34
29
182

120
165
329
431
1052
149
108
140
134
875

1,43 %
1,97 %
3,92 %
5,14 %
12,54 %
1,78 %
1,29 %
1,67 %
1,60 %
10,43 %

543
74

501
75

496
57

522
85

462

2524

53

344

76

87

159

118

119

559

33
159
1630

42
157
1653

45
209
1883

67
119
1650

40

227

109
1572

753
8388

3,28 %
1,97 %
0,45 %

30,09 %
4,10 %
6,66 %

2,71 %
8,98 %
100%

I forbindelse med denne utredningen er alle stedfestede hendelser i statistikkgrunnlaget lagt inn i kartdatabase
for å identifisere hvor i regionen hendelsene inntreffer og samtidig kunne vurdere om det er områder som
skiller seg ut. I den forbindelse er det laget enkelte «heatmap» som alle er gjengitt i vedlegg 2. Det er i dette
arbeidet etablert totalt fire «heatmap» som er gjengitt i vedlegget:
•
•
•
14

Heatmap alle hendelser
Heatmap brann, boliger og skorstein
Heatmap trafikkulykker

DSB – Skogbrannsesongen 2018, s. 21
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•

Heatmap andre feilmeldinger

Disse registreringene i kartgrunnlag viser ikke uventet at hendelensene er konsentrert rundt de større
tettstedene, som Kløfta, Teigebyen, Jessheim, Råholt, Eidsvoll og Årnes. Brannrelaterte hendelser har en
betydelig overvekt for Jessheimområdet samt at nordre del av Råholt og Eidsvoll også har flere registrerte
hendelser av denne typen. Kartfesting av trafikkulykker viser en større konsentrasjon rundt hovedveinettet
gjennom regionen, men med en tydelig overvekt i de to tettstedene Jessheim og Kløfta. Disse «heatmapene»
inngår også som et grunnlag når det er sett på fremtidig organisering av ØRB.

3.4

Funn i ØRBs ROS-analyse med betydning for risikobilde i regionen

ØRB har utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som ble ferdigstilt i 2019.
Hovedfunnene i analysen oppsummeres nedenfor og danner også et grunnlag for de vurderinger som gjøres
i dette arbeidet:
•

•

•
•

•

•
•
•
•

3.5

Utviklingen i by- og bygdesentra i regionen, spesielt på og rundt OSL, fører til næringsutvikling og
tilflytting. Dette vil føre til en urbanisering med tett og høy bebyggelse, økt trafikk på samtlige
trafikkårer, økt bruk av offentlige tjenester inkludert brannvesenets tjenester.
ØRB har sett en stor økning i oppdragsmengde de siste tre årene med totalt 1630 oppdrag i 2016 og
1883 i 2018. I den tidsperioden opplevde man størst prosentvis økning i antall oppdrag i Nannestad
kommune.
ØRB opplevde sommeren 2018 store utfordringer med skogbranner.
Scenario vurdert til å ha høyst sannsynlighet og konsekvens er «langvarig strømutfall i
brannregionen». Scenarioer vurdert til å ha høyst konsekvens, men lav sannsynlighet er «gassulykke
i Nes», «leirskred i Romerike» og «togulykke i Nes».
Det er registrert to storulykkevirksomheter i ØRBs ansvarsområde (en underlagt § 6 og en § 9).
Norconsult har senere fått opplyst at det er fire storulykkevirksomheter i regionen. Disse er hensyntatt
i analysene.
Det finnes 11 industrivernpliktige bedrifter i regionen.
Aulifeltet og Skogrand er tettsteder som i dag ikke dekkes innen 20 minutter.
Flere risikoobjekter overstiger kravet til innsatstid.
ØRB har en samarbeidsavtale med OSL. Avinor brann- og rednings plasstjeneste (BRP) utgjør
førsteinnsats ved hendelser i terminal på lufthavnen og primærberedskap for flyrelaterte hendelser.
Ved hendelse i terminal rykker Avinor BRP ut med en mannskapsbil ved første detektor. Ved andre
branntegn (enten ved at en ytterligere detektor utløses, sprinkleranlegg aktiveres eller det meldes
manuelt) skal 110 varsles og ØRB skal rykke ut.

Tiltak i ROS-analysen fra 2019 og status

I kapittel 11.1 i ØRBs ROS-analyse formuleres det en «Tiltaksplan for å møte sårbarheten». I tabellen nedenfor
redegjøres det for foreslåtte tiltak og bakgrunn som er hentet fra ØRBs ROS-analyse, samt status som er
hentet fra ØRBs virksomhetsplan oversendt Norconsult 09.12.2020.
Tabell 10 Tiltaksplan ØRB (ROS-analyse)

Tiltak fra ROS-analysen
Beredskapsplanlegger på
strategisk nivå
Anskaffelse av høyderedskap

Bakgrunn
ØRB har behov for en funksjon med overordnet
ansvar for utarbeidelse av planverk, tiltakskort,
prosedyrer, CIM etc.
ØRB har ingen høyderedskap per i dag og er
avhengige av bistand fra OSL. ØRBs
ansvarsområde inkluderer mange bygninger

Status
Beredskaps- og
kompetansekoordinator
ansatt.
Påbegynt – kommer i
løpet av 2021
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Tiltak fra ROS-analysen

Minimumsbemanning på 5
mannskaper per mannskapsbil

Operativ ledertrening og
lederutvikling

Bakgrunn
over 4 etasjer og ØRB ser dermed stort behov
for å anskaffe eget høyderedskap.
ØRB sier i sin ROS-analyse at
minimumsbemanningen på fire mannskap er for
lav og fører med seg en uakseptabel risiko,
ineffektiv ledelse og innsats.
Alle operative ledere i ØRB må gjennom
operativ ledertrening og -utvikling, forankret i
NBSKs pensum, ELS og 7-trinnsmodellen.

Etablering og forsterkning av
ØRBs eget innsatsleder-/OOVnivå
ELS-stab med stabssjef i
vaktordning

Det er identifisert behov for stedlig
innsatsledelse i tidlig fase, og innslagspunkt for
utkall av innsatsleder burde senkes.
Skal sikre at ØRBs ELS-stab opprettes under
hendelses- og krisehåndtering, foreslår tiltaket
at ØRB oppretter et eget stabssjefnivå som går
i vaktordning.

Forsterke feieravdelingen slik at
de kan jobbe ned restanser på
feiing og tilsyn
Strategisk plan for utskiftning av
gamle mannskaps- og tankbiler

Feieravdelingen må forsterkes for at de skal
evne å levere på mål og ha den tiltenkte
forebyggende effekten.
Enkelte tankbiler og mannskapsbiler er gamle
og slitte. Det må utarbeides strategisk plan for
modernisering av kjøretøyparken.
Under langvarig strømbrudd vil ØRB få store
utfordringer med drift av teknisk utstyr og
kompressorer. Bør dermed installere
nødstrømsaggregat på samtlige
brannstasjoner.
For å sikre god utholdenhet og tilstrekkelig med
mannskaper under store naturhendelser og
større skogbranner bør ØRB opprette et eget
reservebrannkorps, bestående av frivillige og
ØRBs øvrige avdelinger med tilstrekkelig
trening og øvelse.

Nødstrømsaggregat på alle
brannstasjoner

Etablering av
reservebrannkorps for å styrke
innsatsen ved skogbranner og
naturhendelser

Status

Vurderes i løpet av
2021

Lederutvikling etter 7trinnsmodellen –
prosjekt over 3 år med
oppstart i 2021.
Ferdig – første utkast
levert.
Opprettet – skal
igangsette ELS-kurs
med øvelse i
krisehåndtering to
ganger i året. Skal i
tillegg utformes
stabsrom for
kriseledelse.
Iverksatt – ferdig.

Påbegynt.

Utsatt til 2021.

Skal legges inn i
virksomhetsplanen for
2021.
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4
4.1

Utvikling av regionen og fremtidens brannvesen
Fremtidig utvikling av regionen

Eierkommunene til ØRB opplever en stor vekst og utvikling. For å organisere fremtidens brannvesen for
regionen er det essensielt å se på utviklingstrekkene i kommunene og region samlet. SSBs statistikk tar
utgangspunkt i befolkningstall for 2050. Det er foretatt en gjennomgang av kommuneplanene til samtlige
kommuner i Øvre Romerike. Disse har ulike tidshorisonter. Videre er det sett på andre forhold i regionen som
vil påvirke brannvesenets samfunnsoppdrag.

Forventet befolknings- og næringsutvikling i kommunene
For å danne et godt bilde av regionen og forventet fremtidig utvikling er kommuneplaner for samtlige kommuner
gjennomgått. Funnene er sammenfattet i korthet i tabellen nedenfor.
Tabell 11 Forventet befolknings- og næringsutvikling i kommunene

Kommune
Framskrivninger 205015
Gjeldende periode
Eidsvoll kommune
32 438
2018-2030
Kommuneplanen beskriver en forventet vekst på ca. 2% i årene fremover, samt forventning om sterk vekst i
antall barn 0-15 år som krever økning i antall barnehageplasser og elevplasser i skolen [1]. Videre
estimeres det et behov for ca. 220-250 nye boliger i kommunen i året. Eidsvoll har særdeles god
tilgjengelighet fra E6 og vurderes derfor som en attraktiv kommune for næringsvirksomhet i årene fremover.
Ifølge kommunenes strategiske næringsutviklingsplan satser kommunen på landbruksbasert
næringsutvikling, utvikling innen grønn omsorg, helse og sosiale tjenester samt kultur.
Næringsutviklingsplanen viser til store arealer med formål om næringsutbyggelse [2].
Gjerdrum
8 916
2018-2030
Gjerdrum kommune har opplevd god vekst de siste årene, med historisk høy vekst i 2016 med 3,5%.
Kommuneplanen legger vekt på at de ønsker å styre befolkningsutviklingen gjennom byggeaktivitet og
ønsker en målsetting om maksimalt 2,5% befolkningsvekst i perioden 2019-2023. De opplever en stor
interesse fra utbyggere rundt Ask sentrum. Kommuneplanen legger opp til en høy utnyttelsesgrad av areal i
Ask sentrum hvor publikumsrettet næring ønskes lokalisert, med parkering under bakkeplan i hovedsak.
Boligutbyggingen i resten av kommunen skal begrenses og omdisponering av dyrket mark sådan. Næring
som ikke er publikumsrettet lokaliseres i all hovedsak til næringsområde på Gauterud/Flatner [3]. Gjerdrum
kommunes nye kommuneplan (for 2020-2032 - ikke vedtatt) ønsker økt boligbygging ved å regulere tre nye
felt for boligbebyggelse: Gistifjellet, Åmotskogen og Kulsrudfjellet [4].
Hurdal
3 683
2018-2040
Hurdal skriver i sin kommuneplan at befolkningsutviklingen i kommunen vil i stor grad avhenge av
boligutbyggingen. Hurdalssjøen Økologiske landsby har blant annet tiltrukket seg en stor andel
barnefamilier og enslige personer. Hurdal kommune har vedtatt en områdeplan med målsetting å etablere
Hurdal sentrum som en bærekraftig og urban landsby med en visjon om å tiltrekke seg 1800-3000 nye
innbyggere i Hurdal sentrum på sikt [5]. Næringslivet i Hurdal er begrenset og har opplevd nedgang i antall
arbeidsplasser de siste årene [6]. Det forventes ikke at næringsutviklingen i Hurdal vil vokse betraktelig.
Nannestad
19 069
2018-2035
Ca. 75% av kommunen er uegnet for etablering av boligområder pga. støy fra OSL [7]. Kommuneplanen
har etablert områder rundt kommunens fire tettsteder for boligutbygging. Det betyr at befolkningsveksten i
Nannestad i stor grad vil øke befolkningstettheten. Næringsutbygging i Nannestad er knyttet til muligheter
rundt OSL og E16. Ettersom korridoren langs E6 mellom OSL og Oslo fylles med bedrifter, kan det være
aktuelt med næringsutbygging langs E16 og i nærheten av OSL, hvor kommuneplanen tar høyde for å

15

ØRB ber i sin bestilling om å se på utvikling mot 2040. SSB tar for seg forventet befolkningsutvikling for
2030 og 2050. Vi har i denne rapporten tatt utgangspunkt i SSBs framskrivning for 2050.
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tilrettelegge for logistikkavhengige bedrifter langs E16. Gardermoen Vest næringspark er også under sterk
utvikling [7].
Nes
29 030
2019-2030
Bosettingsmønsteret i Nes er preget av små tettsteder og spredt bosetting [8]. Oppdateringene fra 2019
sier at Nes kommune har et mål om at 70% av veksten i kommunen skal skje på Årnes slik at
befolkningsveksten i hovedsak skjer ved fortetting, transformasjon og utvikling i og rundt eksisterende
tettsteder [9]. Kommunen ønsker å tilrettelegge for økt næringsaktivitet, spesielt ved Herbergåsen
næringspark og Esval Miljøpark [8].
Ullensaker
52 106
2015-2030
Ullensaker er, i likhet med Nannestad, vertskommune for hovedflyplassen og har opplevd en enorm
utvikling siden den ble etablert. I dag er det hovedflyplassen, handel, hoteller og transport/logistikk som
dominerer næringslivet. Kultur og tjenesteyting øker også som følge av Jessheims rolle som regionsenter.
Kommuneplanen ønsker å legge til rette for at ny boligutbygging i all hovedsak skal skje på og i tilknytning
til Jessheim. Ca. 75% av befolkningsveksten skal skje gjennom fortetting av dagens og utvikling av nye
boligområder ved Gystadmarka og Jessheim sørøst. Videre legges det opp til ca. 15% vekst på Kløfta mot
2030. Næringsutviklingen ønskes hovedsakelig på Jessheim nord og ved Gardermoen næringspark [10].
Strategisk plan for Gardermoen næringspark legger føringer for næringsutviklingen, mobilitet og landskap
for området mot 2070. Det er forventet god utvikling av næringsparken i årene som kommer [11].
Totalt antall innbyggere forventet i 2050: 145 242

Den viktigste faktoren som påvirker befolkningsutviklingen i regionen er tilflytting. I de seks siste årene har
tilflyttingen til Øvre Romerike vært på ca. 2000 personer årlig. Samtidig har regionen et stabilt
fødselsoverskudd. Veksten er ikke jevnt fordelt. Hurdal skiller seg ut med svak vekst og tilbakegang enkelte
år. Det ser imidlertid ut som denne trenden er i ferd med å snu. Det ventes fortsatt sterk vekst i hele
Osloregionen [12]. ØRB har de siste årene opplevd en sterkere befolkningsvekst i regionen enn SSBs
framskrivninger. Dersom en legger til grunn regionens snittvekst de siste 5 år (ref. Tabell 5) og antar opplevd
vekst vil ligge på samme nivå (2,1%) frem til 2050 vil regionen ha over 200 000 innbyggere. SSBs rapport om
befolkningsframskrivinger for kommunene 2020-2050 trekker frem en vedvarende trend med sterk vekst i
randkommunene til de store byene, slik som Ullensaker og Eidsvoll [13].
Ca. 3000 av innbyggerne i Øvre Romerike har sitt arbeidssted i virksomheter knyttet til aktivitet på og rundt
OSL. Som følger av koronapandemien har svært mange av disse blitt permittert på grunn av sterk nedgang i
flytrafikken i 2020.16 Det forventes å ta lang tid før flytrafikken er tilbake til normalen. Dette kan påvirke næringsog befolkningsutviklingen i regionen negativt. Det forventes dog at situasjonen vil normalisere seg, men at den
sterke veksten regionen har opplevd kan bli bremset i noen år. SSB antar at koronapandemien vil føre til
kraftig, men kortvarig reduksjon i inn- og utvandring. Videre legger de til grunn at den økonomiske usikkerheten
kan ha en kortvarig negativ effekt på kvinners fruktbarhet. På sikt antas det ingen tydelig endring i hverken
fruktbarhet eller dødelighet i befolkningen [13].
Ask og Gjerdrum er har opplevd stor vekst de siste årene og har opplevd stor interesse fra utbyggere.
Kikkleireskredet i Gjerdrum sent desember 2020 kan medføre at den store innbyggerveksten bremses noe
opp.

4.1.1.1

Vekst i tettsteder

SSB beregner ikke forventet vekst i tettsteder. Ettersom størrelse på tettsteder er en svært viktig faktor for
dimensjoneringen av brannvesenet er det foretatt beregninger knyttet til vekst i tettsteder som beskrevet i
2.2.2. Det er beregnet to ulike vekstalternativer på hhv. 1,1% og 2,1%. Det er viktig å bemerke at dette er en
enkel beregning av fremtidig vekst hvor det ikke er hensyntatt lokale forhold og forventninger. En slik flat vekst
16

Mange flyplassansatte rammes av koronakrisa – NRK Oslo og Viken – Lokale nyheter, TV og radio
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for alle tettsteder er urealistisk da tidligere statistikk viser at veksten ikke er jevnt fordelt. Dette er kun ment
som et grunnlag for å se på mulig behov for fremtidig bemanning iht. dimensjoneringsforskriften. Det bemerkes
her at denne regionen de siste årene har hatt en befolkningsvekst som ligger svært høyt og i øvre sjiktet av
det SSB har hatt som prognose for kommunene i regionen.
Tabell 12 Beregnet vekst i tettsteder

Tettsted

Befolkning 2020

Befolkning 2050 med
1,1% vekst

Befolkning 2050 med
2,1% vekst

0671 Minnesund

543

754

1013

0672 Langset

396

550

739

0673 Eidsvoll

5946

8256

11092

0675 Råholt

13932

19344

25989

5108

7092

9528

0691 Prestegårdshagen

374

519

698

0692 Torget

714

991

1332

0681 Maura

4224

5865

7879

0682 Teigebyen

3037

4217

5665

0683 Åsgrenda

1233

1712

2300

0684 Løkenfeltet

625

868

1166

0685 Eltonåsen

1587

2203

2960

0661 Opakermoen

526

730

981

0662 Årnes

4688

6509

8745

0663 Haga

704

977

1313

0665 Fjellfoten

1224

1699

2283

0666 Skogrand

323

448

603

0667 Brårud

456

633

851

0668 Vormsund

413

573

770

0669 Tomteråsen

746

1036

1392

0670 Kampå

921

1279

1718

0721 Aulifeltet

2848

3954

5313

0722 Neskollen

2594

3602

4839

0723 Bjertnestunet

333

462

621

0651 Kløfta

7898

10966

14733

0653 Sand

2348

3260

4380

0655 Sessvollmoen

1262

1752

2354

Eidsvoll kommune

Gjerdrum kommune
0642 Grønlund
Hurdal kommune

Nannestad

Nes kommune

Ullensaker kommune
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Tettsted

Befolkning 2020
1240

Befolkning 2050 med
1,1% vekst
1722

Befolkning 2050 med
2,1% vekst
2313

0656 Nordkisa
0657 Borgen

1343

1865

2505

0659 Jessheim

21598

29988

40289

Denne enkle beregningen viser at det er forhold her som vil kunne få betydning for fremtidig dimensjonering
av brannvesenet i regionen. Dette forutsatt at det legges til rette for boligutbygging i tettstedene som tilsvarer
den beregnede befolkningsveksten. Tettstedet Råholt vil ligge tett på 20.000 innbyggere selv ved det laveste
vekstscenarioet. Dermed vil tettstedet, både i forhold til gjeldende og forventet ny dimensjoneringsforskrift gå
fra krav om dagkasernerte mannskaper til døgnkasernert stasjon som dekker dette tettstedet. Grønlund i
Gjerdrum kommune vil ligge mellom 7-9000 innbyggere i de to scenarioene og vil dermed omfattes av krav
om dagkasernert beredskap som dekker området. Maura i Nannestad vil ved den mest ekspansive
befolkningsveksten ha rett i underkant av 8.000 innbyggere, og således ikke automatisk omfattes av krav i
henhold til forskrift. Årnes vil også kunne nærme seg 8.000 innbyggere, og dermed vil det bli stilt krav om
dagkasernerte mannskaper. Det samme gjelder for Kløfta som i dag har i underkant av 8.000 innbyggere, og
vil øke til mellom 11.000 og 15.000 innbyggere. Jessheim vil, slik prognosene for vekst er på dette tidspunktet,
nærme seg, men ikke overstige 50.000, hvor det blir stilt krav om et ekstra vaktlag i tettstedet.
Samtidig må det påpekes her at selv om forskriften ikke legger opp til å se samlet på flere tettsteder når en
vurderer krav til dimensjonering av vaktlag og beredskap, så bør samlet befolkningsstørrelse i regionen være
et tema i brannvesenets risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette fremgår av veiledning til forskriften som påpeker
at dimensjoneringskravene kun er et minimum. Dette fordi den samlede befolkningsstørrelsen har noe å si for
den beredskap som bør etableres innenfor brannvesenets ansvarsområde. Ser vi samlet på regionen vil det,
gitt vekstscenarioene gjengitt her, være en samlet befolkningsøkning som går fra rundt 114.000 til et sted
mellom 145.000 (SSBs beregninger) til vel 210.000 (beregnet ut fra vekst i regionen siste 5 år – 2,1%). Det er
ingen tettsteder alene som vil komme opp mot 100.000, men det nevnes likevel at forskriften stiller krav om
minst tre vaktlag i tettsteder som overstiger 100.000 innbyggere.

Nye E16
Regionens kommuner Nes og Ullensaker vil bli påvirket av byggingen av nye E16 fra Kongsvinger til E6.
Prosjektet er i tidlig fase og det er ikke fastsatt eksakt hvor nye E16 vil gå. Figur 5 viser de ulike
utretningskorridorene. Nye veier, som er ansvarlig for utbyggingen, anbefaler å jobbe videre med alternativer
innenfor A- og C-korridorene. Det planlegges for høyhastighetsvei, som vil si fra 90 km/t eller høyere.
Etablering av ny E16 kan føre til at regionen blir mer tilgjengelig, noe som kan stimulere til bolig- og
næringsutvikling. Det vil også medføre økt trafikk i regionen. Nye Veier legger vekt på at ny E16 vil føre til
bedre trafikksikkerhet. Dette kan føre til færre alvorlige trafikkhendelser for ØRB. Ny E16 vil kunne stimulere
til vekst og dermed øke andelen trafikk i regionen. Regionen har i dag en høyere andel trafikkhendelser enn
landsgjennomsnittet. Dette forventes å vedvare når store trafikkårer i regionen utvikles, til tross for bedre
trafikksikkerhet.
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Figur 5 Utredningskorridorer for E16 - kilde: nyeveier.no

Nye E16 kan samtidig føre til kortere innsatstid for brannvesenet i deler av regionen, avhengig av hvor nye
E16 plasseres i forhold til regionens brannstasjoner. Ettersom det er stor usikkerhet knyttet til plasseringen av
nye E16 legges ikke dette til grunn når forslag til brannstasjonsstruktur foreslås, men hensyntas.
Utrykningstider i analysene tar utgangspunkt i dagens veinett. Alternativene som presenteres i denne
rapporten tar for seg anbefalte områder for optimal plassering av brannstasjoner. Der hvor disse områdene
ligger i nærheten av planlagte traséer anbefales ØRB å se på mulighetene for å plassere brannstasjoner
strategisk i forhold til nye E16 dersom det er kjent. Ny E16 kan blant annet forbedre utrykningstid fra Jessheim
som bistand for Nes/Eidsvoll.

Klima
Klimaprofil Oslo og Akershus redegjør for forventede klimaendringer og -utfordringer i regionen. Det er
forventet at regionen med høy sannsynlighet vil oppleve økning i kraftig nedbør, både i intensitet og hyppighet
[14]. Rapporten sier at det er en mulig økt sannsynlighet for endringer i sommernedbør, samt høyere
temperaturer som kan gi fare for økt tørke på sommeren. Langvarig tørke fører også med seg utfordringer for
landbruk, dyrehold, tomme brønner og menneskers helse.
Forventede klimaendringer beskrevet ovenfor fører med seg fare for regnflommer, økt fare for kvikkleireskred,
økt flomvannføring i bekker og elver og fare for jord- og flomskred. Tørke og høye temperaturer medfører økt
fare for skogbranner.
Regionen har flere kjente flomsoner (Figur 6 viser kartlagte strekninger). NVE utarbeider flomsonekart med
faresoner hvor det er forventet flom med ulike gjentakelsesintervall. Grunnlaget for flomsonekart er en statistisk
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analyse av historiske flommer, elvens topografi samt hydraulisk modellering av vannstander ved ulike
flomstørrelser. I tillegg har regionen mange elver, bekker og vassdrag som er definert av NVE som
aktsomhetsområder for flom. Aktsomhetskart for flom viser områder som kan være utsatt for flomfare, men
der det ikke er utredet nærmere.
Det er identifisert flere kvikkleiresoner i regionen (ref. Figur 7). Kvikkleiresonene sier noe om sannsynligheten
for at det skal gå et skred i et område med kvikkleire. Grunnlaget for denne vurderingen baseres på
topografiske forhold, grunnforhold, erosjonsforhold i vassdrag og skredhistorikken i området. Videre deles de
inn i ulike faregrader, med vurderinger knyttet til konsekvens og risiko. Kvikkleiresonene har ulike farger som
indikerer risikoklasse, hvor rødt er høyeste risikoklasse.
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Figur 6 Flomsonekart (NVE Atlas)
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Figur 7 Kvikkleiresoner (NVE Atlas)
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Figur 8 Skogbrannpotensiale (DSBs kartinnsynsløsning)

Regionen har også store områder med inn- og utmark. Ifølge DSBs kartinnsynsløsning har flere av regionens
skogsområder et høyt skogbrannpotensialt. DSB henter kartdata fra SatSkog som er et skogkart som gir
oversikt over treslag, alder og volum på et overordnet nivå. Basert på disse dataene har DSB gjennomført en
geografisk analyse av brannpotenisale i skog. Fargeskalaen går fra gradvis fra lyst gult til rødt, hvor rødt
indikerer høyt brannpotensiale. Av Figur 8 ser man at regionen har flere områder med moderat til høyt
brannpotensiale i skog. Dette understøttes av det faktum at regionen ble rammet under skogbrannsesongen i
2018 [15].
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I perioden 2016-2020 har ØRB hatt 298 utrykninger knyttet til naturhendelser.17 Basert på regionens
særegenhet, med store områder med ulik naturfare, sammen med stor vekst i antall boliger og innbyggere,
antas det at antall utrykninger knyttet til naturhendelser vil øke i fremtiden. Store naturhendelser er ofte
komplekse hendelser som krever god kompetanse og kunnskap.

4.2

Fremtidig krav og forventning til brannvesenet

Brann- og redningsvesenet i Norge er i endring. I mange kommuner er brannvesenet kommunens viktigste
beredskapsressurs for en rekke hendelser. Statistikk fra BRIS viser at brannvesenet har en økning i antall
hendelser samt endring i type hendelser. For mange brannvesen er det ikke branner som lenger utgjør
størsteparten av hendelsene de håndterer.

Fremtidens brannvesen
De siste årene har endringen i både antall og type oppdrag brannvesenet håndterer blitt problematisert18.
Stortingsmeldingen om brannsikkerhet fra 2008 påpeker at utviklingen går i retning av at brannvesenet rykker
ut til færre bygningsbranner, mens andre akutte hendelser som trafikkulykker øker [16]. Selv om
stortingsmelding er fra 2008, gjelder funnene også i dag. Siden den gang ser man også en klar utvikling i antall
helseoppdrag brannvesenet bistår på. Samfunnssikkerhetsmeldingen fra 2020 trekker frem at det nest
vanligste reelle oppdraget til brannvesenet i 2019 var helseoppdrag [17]. I de kommunene som har inngått
avtale om akutthjelpere fra brannvesenet har brannvesenet sett en økning i antall helseoppdrag på 41%.
Vi får stadig en mer eldredominert befolkning i Norge. Ifølge kvalitetsreformen for eldre (2017-2018) er målet
at flere eldre skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig, og skal få støtte til å klare dette, på tross
av sykdom og funksjonssvikt [18]. Dette kan påvirke brannvesenets utrykninger i fremtiden, både i form av
bistand til helsevesenet og husbranner.
I 2015 ble det utviklet en felles prosedyre for brann, helse og politi som beskriver hvordan innsatspersonell
skal redde liv og begrense skade i situasjoner der det utøves pågående livstruende vold (PLIVO). Prosedyren
beskriver hvordan innsatspersonell fra brann skal opptre for å redde liv og begrense skade i situasjoner hvor
politi ikke har ankommet. Det betyr at det er en forventning om at brannvesenet skal utføre politioppgaver i
politiets fravær.
Videre påpekes det i stortingsmeldingen fra 2008 at brannvesenet ofte er først på skadestedet. Slik er det
også i dag.19 Dersom denne trenden fortsetter, vil det føre til økt kompetansekrav for brannvesenet. Uten riktig
kompetanse og utstyr vil det oppleves som en svært stor belastning å utføre oppgaver en ikke er trent til eller
har riktig utstyr for. Brannvesenet kan bli ilagt nye oppgaver fra kommunen, men nye oppgaver skal ikke svekke
kjernetjenesten.
Det antas også at andelen oppdrag knyttet til klimarelaterte hendelser vil øke i fremtiden. Det krever riktig
kompetanse og utstyr. DSBs rapport om skogbrannsesongen 2018 trekker frem at kompetanse og kunnskap
om skogbrannhåndtering må sikres helhetlig på alle nivåer for å kunne iverksette tidlig og riktig dimensjonert
innsats [15, p. 58]. I tillegg anbefales det å formalisere avtaler og samarbeid med både frivillige og
skognæringen. Evalueringen av brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya anbefaler tiltak innen tre områder for
å styrke samvirke og håndteringsevnen i ekstraordinære hendelser [19]. Evalueringsrapporten tar for seg
skogbranner, men tiltakene som anbefales vil også være positive tiltak for å håndtere andre ekstraordinære
og komplekse hendelser:
o

Risikoerkjennelse – Vi må forvente ekstraordinære hendelser også fremover, og organisere
oss på en måte som tar høyde for dette.

17

Kategoriene «Brann i skog eller utmark», «Brann i gress eller innmark» og «Naturhendelser» samlet.
Hvor langt går ansvaret til brann- og redningstjenesten? - Samfunnsbedriftene
19 Brannvesenet først | Brannvernforeningen
18
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o
o

Regionalt samvirke – Vi må styrke regionale samvirkearenaer og styrke et apparat til å
organisere og lede ekstraordinære hendelser.
Organisering av brannvesenet – Brannvesenet må implementere et ledelsessystem på
strategisk, operativt og taktisk nivå for å kunne håndtere omfattende hendelser som går over
tid.

Samfunnsbedriftene brann og redning trekker frem at økning i antall helseoppdrag fører til en stor belastning
for brannvesenet, spesielt i distriktene som bemannes av deltidspersonell.20 Deltidspersonell må tas ut av
ordinært arbeid for å løse oppgaver helseforetak har ansvar for. Dette fører til økt belastning på
deltidspersonell og deres hovedarbeidsgiver. I dag opplever mange distriksbrannvesen utfordringer med å
rekruttere deltidspersonell. Dersom antall oppgaver som pålegges brannvesenet fortsetter samtidig som
utfordringene med deltidsmannskap vedvarer vil det på sikt føre til en betydelig svekket beredskap samlet sett
ute i distriktene. Det er også verd å nevne at all den tiden et mindre oppdrag opptar brannvesenet, svekkes
responstiden dersom et mer akutt oppdrag oppstår.
Granavolden-plattformen21 sier at beredskapskapasiteten i kommuner, inkludert rollefordelingen mellom
brannvesen, politi og helsevesen skal gjennomgås. Dette følges opp i Samfunnssikkerhetsmeldingen 2020
[17]:
Helsedirektoratet og DSB har fått i oppdrag å gjennomgå og vurdere mengden og typen oppdrag,
belastningen ved å være først på stedet ved komplekse helsehendelser, behovet for kompetanse, utstyr
og opplæring og eventuelle konsekvenser for brann- og redningsvesenenes dimensjonering, rekruttering
og håndtering av primæroppgaver. Økonomiske og administrative konsekvenser skal også vurderes.
Videre sier Samfunnssikkerhetsmeldingen at Politidirektoratet og DSB skal se nærmere på samhandlingen
mellom brannvesenet og politiet.

Ny brann- og redningsvesenforskrift
Den nye forskriften om organisering og utrustning av brannvesenet er ment som et løft for brann- og
redningsberedskapen. Denne forskriften åpner opp for større fleksibilitet enn dagens forskrift når det kommer
til dimensjonering av brann- og redningsvesenet. Organisering, bemanning og utrustning av brann- og
redningsvesenet skal baseres på lokale analyser og planverk. Dette vil føre til økt behov for kompetanse for å
gjennomføre analyser for brannvesenet. Sentrale elementer i den nye forskriften er redegjort for i rapportens
kapittel 2.1.3. Disse legges også til grunn i de videre vurderingene Norconsult gjør med det forbehold om at
de blir innført. Dette kommenteres spesielt der det er aktuelt.

4.3

Oppsummering utvikling i regionen

Basert på utviklingen de siste årene, ser det ut som fremtidens brannvesen på Øvre Romerike må forvente å
håndtere en rekke komplekse hendelser, både innenfor og utenfor sitt fagfelt. Det gjelder hendelser knyttet til
helse, politi og en forventet økning i komplekse og omfattende klimarelaterte hendelser. Videre går utviklingen
i den retningen der fokuset på kompetanse blir større. Det vises både i økte krav til kompetanse og utdanning
for deltidsmannskap og opprettelsen av fagskole for brannvesenet. Den nye forskriften vil føre til økt behov for
kompetanse innen analysearbeid. Dette gjelder generelt for alle brannvesen i Norge. Kapittel 4.1 har tatt for
seg forventet utvikling i regionen. Det meste av datamateriale gjennomgått (kommuneplaner og
framskrivninger) er produsert før koronapandemien og kvikkleireskredet i Gjerdrum. Det kan forventes at den
sterke veksten regionen har opplevd forsinkes noe, blant annet knyttet til redusert aktivitet på OSL. Det er
allikevel forventet at regionen vil oppleve god vekst på sikt.

20
21

Derfor trenger brann og redning en ny samfunnssikkerhetsmeldingen - Samfunnsbedriftene
Granavolden-plattformen - regjeringen.no
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5

Fremtidig organisering Øvre Romerike brann og redning

5.1

Innledning

Norconsults mandat i denne utredningen er å se på fremtidsscenarioer for regionen og gjøre vurderinger av
mulig fremtidig struktur og organisering av ØRB. Basert på det som det er redegjort for så langt i rapporten
både i forhold til forventede endringer i forskriftskrav og utvikling av regionen er det i dette kapittelet redegjort
for noen mulige alternativer for fremtiden og gjort vurderinger av fordeler og ulemper med dem. Norconsults
konklusjon og tilrådning følger i kapittel 6.
Det er i hovedsak tettstedenes størrelse og brannvesenets risiko- og sårbarhetsanalyse som bestemmer
dimensjoneringen av antall vaktlag og brannvesenets størrelse. Videre er tettstedenes lokalisering, objekter
med krav til innsatstid (10 minutter) førende for lokalisering av brannstasjoner, også her vil brannvesenets
ROS-analyse og evt. beredskapsanalyse kunne påvirke plassering av disse. Så langt har det vært nedfelt i
forskrift (§ 5-1) at beredskapen (brannstasjon) skal legges til tettsted der slikt finnes. Gjennom forslag til ny
forskrift for brannvesenet er det tatt høyde for at andre plasseringer kan være gunstigere for større regioner
og at det kan være fornuftig at brannstasjoner legges utenfor tettsted og da gjerne knyttet til større og viktige
veier i regionen, eksempelvis motorveier. Dette for å kunne dekke flere tettsteder eller viktig industri bedre.
Gjennom den utførte GIS-analysen er det lagt til grunn lokalisering som best dekker de objektene som er
oppgitt å ha krav om 10 minutters innsatstid i dag. Det har vært noe diskusjon rundt disse objektene underveis
i arbeidet, da ØRB har definert svært mange slike objekter innenfor regionen. Videre er det også funnet
grunnlag for å redusere antallet da flere av objektene er sprinklet. Disse kompenserende tiltakene er derimot
ikke fullt ut verifisert og vurdert av forebyggende avdeling, derfor har det vært noe utfordrende å fastslå helt
konkret hvilke objekter som i fremtiden vil ha krav til 10 min. innsatstid. I tillegg kan objekter bli lagt ned eller
tilkomme etter denne analysen. Det er ingen av alternativene som er vurdert som dekker alle objektene ØRB
har definert med 10 minutters innsatstid. Samtlige objekter dekkes heller ikke ved dagens organisering.
Objektene som beskrevet i kapittel 2.2.3 har blitt hensyntatt i GIS-analysen, men har ikke alene vært førende
for vurderingene av optimaliserte lokaliseringer av fremtidige brannstasjoner. Som en del av grunnlaget for
vurdering av både stasjonsstruktur og lokalisering inngår også geografisk stedfesting av historiske hendelser
i regionen («heatmap»). I analysen er det sett på løsninger som både gir bedre dekning mot de største
tettstedene, områder hvor det historisk viser høyt antall hendelser og mot objekter med krav om 10 minutters
innsatstid. GIS-analysen som kun tar hensyn til dekning av tettsteder, plasserer stasjonene omtrent i samme
områder som GIS-analysen som inkluderer dekning av flest objekter med 10-minutterskrav (se vedlegg 3-12). Forskjellen ligger hovedsakelig i Nes hvor analyse med kun hensyn til tettsteder plasserer stasjonen
nærmere Årnes, mens analysen med hensyn til tettsteder og objekter plasserer stasjonen i Vormsundområdet.
Begge plasseringer vurderes å gi god dekning mot tettsteder. Stasjon i Vormsundområdet kan i fremtiden
plasseres mer strategisk i tilknytning til nye E16 for optimalisering av utrykningstider i større deler av regionen,
dersom Nye veier går videre med C-korridoren.
Norconsult er av den oppfatning at GIS-analysen utført i denne utredningen gir en indikasjon på en
fremtidsrettet lokalisering, men at det bør gjøres en nærmere vurdering av endelig lokasjon den dagen det blir
aktuelt å flytte på eksisterende stasjoner. Dette også med bakgrunn i at en slik endring kan ligge noe frem i tid
og dermed kan det være andre forhold som ikke er identifisert i dag som spiller inn. Det bemerkes også her at
Norconsult er bedt om å se fremtidsrettet på organiseringen av ØRB og dermed også legge til grunn at flere
av objektene som er definert med krav om innsatstid i dag, vil ha kompenserende tiltak som automatiske
slokkeanlegg/sprinkler i fremtiden.
Følgende alternativer blir nærmere redegjort for i det videre:
•
•
•

Alternativ 0 – videreføring av dagens organisering og struktur
Alternativ 1 – 3 helkasernerte stasjoner
Alternativ 2 – 3 helkasernerte stasjoner + 1 deltidsstasjon
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•
•
•

Alternativ 3 – 2 helkasernerte stasjoner + 1 deltidsstasjon
Alternativ 4 – 1 helkasernert stasjon + 1 dagkasernert + 1 deltidsstasjon
Alternativ 5 – 3 helkasernerte stasjoner + 1 deltidsstasjon definert som fremskutt enhet

Presiseringer
Norconsult har funnet grunn for innledningsvis å gi noen presiseringer knyttet til disse vurderingene av
alternativer
•
•

•
•

ØRB har på tidspunkt for utredningen ingen beredskapsanalyse.
ØRB må i sin beredskapsanalyse gjøre vurderinger knyttet til deres ambisjon for beredskap i regionen
samt hvilke ressurser (mannskaper og materiell) de behøver for å oppnå en tilfredsstillende
beredskap.
Norconsult har ikke kjennskap til ØRBs forebyggende analyse og risikovurderinger av de enkelte
objektene.
Det er ikke foretatt vurderinger knyttet til aktuelle tomter e.l. Det er kun oppgitt et anbefalt område for
plassering av brannstasjoner.

Kostnader
Det er foretatt en overordnet beregning av forventede lønnskostnader for de ulike alternativene for organisering
og dimensjonering. Disse beregningene tar utgangspunkt i budsjettall for 2021 mottatt fra ØRB.
Lønnskostnadene inkluderer fastlønn, sosiale avgifter, forventet overtid, vikarlønn samt andre godtgjørelser.
Utgifter knyttet til personlig utstyr, bekledning etc. er ikke medregnet. Det er benyttet følgende estimat for
beregninger foretatt i de ulike alternativene:
•
•
•
•

Kostnad per heltidsmannskap: 1 020 MNOK
Kostnad per deltidsmannskap med vaktordning: ‘323 MNOK
Kostnad per deltidsmannskap uten vaktordning: ‘146 MNOK
Kostnad per mannskap med både dagkasernering og vakt: ‘931 MNOK

Totalt lønnsbudsjett for stasjonene Jessheim, Eidsvoll, Nannestad, Nes, Hurdal og Feiring for 2021 er 48 336
MNOK. I tillegg kommer 10 418 MNOK for beredskap felles/stab.
Når det gjelder evt. kostnader knyttet til etablering av nye brannstasjoner er det ikke sett detaljert på dette i
vurdering av alternativene. Dette med bakgrunn i at det vil være en svært stor usikkerhet i tallene. Kostnader
i forbindelse med nye stasjoner vil være avhengig av størrelse på brannstasjon som ønskes etablert, herunder
hvilke funksjoner den skal fylle og ikke minst tomtekostnader vil variere stort. Likevel vil en kunne benytte noen
nøkkeltall med forbehold som indikasjoner på hva kostnadene kan være basert på Norsk Prisbok,
basiskostnader og NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt.
•

•

«Arkitektonisk» stasjon med fokus på BREEM, massiv tre, glassfasader osv.
grovt anslått til: 35.000,- pr m2, NS3453:2016, (men uten ekstra grunnarbeider som ikke er med i
Norsk Prisbok.)
Blanding av industrihall og kontorbygg
grovt anslått til: 23.000,- pr m2, pr m2, NS3453:2016, (men uten ekstra grunnarbeider som ikke er
med i Norsk Prisbok.)

I tillegg kommer som nevnt usikkerhet med tomtekost, grunnarbeider, kostnader til utomhus areal. Tallene
gjengitt her er kun å anse som en indikasjon og ikke et bindende beløp på en slik utbygging. Det er her heller
ikke gjort vurderinger knyttet til fremtidige FDVU-kostnader knyttet til fremtidige brannstasjoner i regionen.
For å gi en indikasjon på kostnader knyttet til bygging av ny brannstasjon er det også sett på hva andre
brannvesen har bygget de siste årene og hva totalkostnad ble for disse stasjonene. Opplysningene er hentet
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fra offentlige dokumenter/avisartikler, samt samtaler med enkelte av aktørene. Kostnadene må anses som
grove anslag kun for å kunne gi en indikasjon på investeringskostnader.
Tabell 13 Kostnader knyttet til bygging av brannstasjoner

Stasjon/lokalisering
Ny stasjon Lillehammer (inkl.
feier og sivilforsvar)
To nye bistasjoner Stavanger
Alta brannstasjon
Sortland brannstasjon
Leknes brannstasjon
Frøya brannstasjon
Beredskapssenter Søndre
Land

Byggeår
Ferdig 2021

Størrelse m2
4850

Kostnad millioner kr.
140 (forventet)

Under planlegging
2019
2019
2018
2018
2018

196 (forventet for begge)
110
62
38
28
30,5

Bardufoss brannstasjon BRP
(Forsvarsbygg)
Bodø hovedbrannstasjon og
nødsentral Politi/Helse/Brann
Arendal brannstasjon
Tromsø brannstasjon
Kopstad brannstasjon
(Horten)

2017

3000 samlet
4000
1120
900-1000
1200
1379 (inkluderer også
ambulansestasjon 20%
av arealet)
2350

2016

5900

2013
2010
2009

6000
5500
2600

182,5
(OPS prosjekt 25 år)
120
105
40

66
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5.2

Alternativ 0

Videreføring av dagens organisering og struktur. Tettstedet Råholt (inkluderer Dal) er i dag på over 13.000
innbyggere, dette er forventet å nærme seg 20.000 (avhengig av hvilken vekst man legger til grunn, ref. Tabell
12). Tettstedet blir dekket opp av eksisterende hovedstasjonen per i dag og vil på så måte være innenfor krav
iht. forskriften. ØRB må videre gjøre vurderinger hvorvidt dekning fra hovedstasjonen fører til akseptabel
beredskap da den vil dekke store tettsteder som Jessheim, Kløfta og Råholt.
I denne vurderingen er det ikke gjort inngående vurderinger av størrelse på vaktlag. Det vises i den
sammenheng til foreliggende ROS-analyse for ØRB (jf. kap. 3.4). Der er det identifisert at
minimumsbemanningen på fire mannskap er for lav og medfører en uakseptabel risiko for mannskap, samt
ineffektiv ledelse og innsats ved hendelser. Norconsult er av den oppfatning at kommende beredskapsanalyse,
som det tilrådes at ØRB utarbeider, må gjøre nærmere og inngående vurderinger av dette temaet. Samtidig
er det her riktig å bemerke at i høringsforslaget til ny forskrift § 14 er kommet inn følgende: Vaktlaget skal
styrkes med ytterligere mannskap dersom det er forutsatt at beredskapen skal ivareta rømningsvei med
høyderedskap etter krav i plan- og bygningsloven.
Vaktlaget skal styrkes med ytterligere mannskap dersom kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte
tilrettelagt slokkevannsforsyning, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 21. Videre i
samme forslag til forskrift § 17 skrives følgende: Dersom det er krav til ytterligere mannskap etter forskriften §
14, skal personell for høyderedskap og tankbil ha samme vaktberedskap som vaktlaget for øvrig. Dette
medfører at dagens benevnelse om støttestyrke avvikles, og sjåfører for tankbil og/eller høydemateriell må
inngå som en del av vaktlaget. Dette vil kunne tilsi at forskriften krever at minimumsbemanningen økes til 5 for
stasjoner hvor det er tankbil/høydemateriell.
For oversikt over innsatstider i regionen ved alternativet vises det til vedlegg 3-0.

Organisering og stasjoner
Dagens stasjonsstruktur videreføres i sin helhet:
•
•
•
•
•
•
•

Jessheim – døgnkasernert med ett vaktlag
Eidsvoll – døgnkasernert med to mannskaper, resterende deltidsmannskaper
Nannestad – deltidsmannskaper med fast vakt
Nes – deltidsmannskaper med fast vakt
Hurdal – deltidsmannskaper uten fast vakt
Feiring – deltidsmannskaper uten fast vakt, ingen røykdykkerordning
Slokkeavtalte med Nedre Romerike brannvesen for førsteinnsats i Gjerdrum

Konsekvensvurderinger
Fordeler
•
•
•
•

Stasjoner i alle kommunene er med på å gi innbyggerne en opplevd trygghet.
Samlet sett stor mannskapsstyrke som vil kunne benyttes i hendelser, både til å opprettholde
beredskap og i innsats over tid.
ØRB opererer som en helhetlig organisasjon og alle stasjoner utnyttes helhetlig i oppdragsløsningen,
dette er med på å gi god ressursutnyttelse.
Å videreføre dagens brannordning vil ikke skape uro og usikkerhet hos mannskapene som en
omorganiseringsprosess kan gjøre.

Ulemper
•

Videreføring av dagens dimensjonering, organisering og brannstasjonsstruktur for ØRB frem mot 2050
vil ikke tilfredsstille forskriftskrav. Flere tettsteder er forventet å overstige 8.000 som utløser krav om
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•
•
•
•
•
•

heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Dette gjelder tettstedene Eidsvoll,
Årnes og Kløfta. Kløfta vil dekkes av hovedstasjon.
Uheldig plassering av Nes brannstasjon hvor deltidsmannskaper ofte opplever dårlig fremkommelighet
i rushtrafikk vedvarer. Dette påvirker utrykningstiden i negativ retning.
Dagens stasjoner har utfordringer med å ivareta tilfredsstillende HMS for egne brannkonstabler. Dette
kan føre til store konsekvenser på sikt, både for brannkonstabler og for eierkommunene.
Rekrutteringsutfordringene er forventet å forverre seg på sikt, dette blir også forsterket når nåværende
deltidsstyrker går ut i pensjon.
Brannstasjon i Nes og Eidsvoll har utrykninger på nivå med helkasernerte brannvesen, noe som fører
til slitasje på deltidsstyrken og vil være lite attraktive for rekruttering fra arbeidsgivere sin side.
Utfordringer knyttet til kompetanse og utdanning for deltidsstyrken vedvarer.
Det er flere objekter med krav til innsatstid som ikke dekkes.

Kostnader
Dagens lønnskostnader videreføres. Det vil imidlertid påløpe kostnader knyttet til oppgradering av stasjoner
for å tilfredsstille HMS-krav for sine egne brannkonstabler.
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5.3

Alternativ 1

Det etableres en organisering med tre helkasernerte stasjoner med ett vaktlag per stasjon.
I denne vurderingen er det ikke gjort inngående vurderinger av størrelse på vaktlag. Det vises i den
sammenheng til foreliggende ROS-analyse for ØRB (jf. kap. 3.4). Der er det identifisert at
minimumsbemanningen på fire mannskap er for lav og medfører en uakseptabel risiko for mannskap, samt
ineffektiv ledelse og innsats ved hendelser. Det vises til videre beskrivelser av dette under alternativ 0 kap.
6.1, herunder forventede endringer i gjeldende forskrift.
Bakgrunn for å foreslå dette alternativet er at det vil gi ØRB et komplett fulltidsbrannvesen og avvikler
ordningen med deltidsmannskaper, noe som vil medføre en ytterligere profesjonalisering av regionens
brannvesen da alle mannskaper vil ha dette som sitt hovedyrke.
På sikt vil befolkningsutviklingen medføre behov for kasernert mannskap for tettstedet Råholt, i tillegg til
Jessheim. Videre vil Årnes sin utvikling medføre behov for dagkasernerte mannskaper. Således vil tre
heltidskasernerte stasjoner være over minimumsnivå gitt av både gjeldende og kommende forskriftskrav.
Likevel må en slik etablering sees opp mot både det store antall utrykninger stasjonene i Nes og Eidsvoll har
i dag, som overgår det andre kasernerte stasjoner i Norge har, og de utfordringer som er knyttet til å skaffe
ansatte i deltidsstillinger knyttet til denne stasjonen. Samtidig må det bemerkes at kravene i forskriften kun er
minimumskrav basert på antatt risiko knyttet til befolkning. Norconsult er av den oppfatning at risikoen i Nes
og Eidsvoll er over gjennomsnittet som minimumskravet baserer seg på. Dette basert på antall hendelser disse
stasjonene opplever per år.
Det må her også påpekes at å gå fra deltidsmannskaper til kasernert stasjon vil påvirke innsatstiden til
mannskapene da mannskaper ved en kasernert stasjon skal kunne forlate stasjonen 90 sekunder etter mottatt
melding om hendelse. For stasjoner med deltidsmannskaper kan det gå opp mot 6-8 minutter før
mannskapene forlater stasjonen på utrykning. Dette selv om de fleste brannvesen med deltidsmannskaper
forsøker å komme ned med en forspenningstid på 5 minutter for stasjoner med deltidsmannskaper.
Norconsults dialog med en rekke brannvesen i Norge viser at det er vanskeligere og vanskeligere å klare
denne grensen på 5 minutter. Dette med bakgrunn at folk ikke både bor og jobber tett på aktuell brannstasjon,
samt trafikkbildet rundt stasjon.
For oversikt over innsatstider i regionen ved alternativet vises det til vedlegg 3-1.

Organisering og stasjoner
Alternativet legger til rette for følgende stasjonsstruktur:
•
•
•
•

Hovedstasjon Jessheim lokalisert ved LHL-sykehuset (helkasernert)
Etablere ny stasjon ved Nebbenes (helkasernert)
Etablere ny stasjon ved Vormsund (helkasernert)
Eksisterende stasjoner ved Jessheim, Nes og Eidsvoll legges ned, deltidsstyrker i Feiring, Nannestad
og Hurdal avvikles.

Konsekvensvurderinger
Fordeler
•
•
•

Tre stasjoner plassert på disse lokasjonene dekker hele regionen innenfor gjeldende krav til
innsatstider.
Når alle tettsteder innen kravet på 20 minutter – herunder vil røykdykkerkapasitet raskere nå frem til
tettsted Feiring.
Svært god dekning av tettstedet Råholt/Dal som er forventet å overstige 20.000 innen 2050. Vil nås
av stasjon i Eidsvoll innen 10 minutter og hovedstasjon under 20 minutter.
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•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Dekker nesten samtlige områder som er regulert for boligformål i kommunedelplan for kommunene.
Dette er områder som på sikt kan bli å betegne som et tettsted (regulert boligområde på Rustad i
Hurdal ligger i ytterkanten av 20 minutter fra lokasjon Nebbenes).
GIS-analyser viser også at Gjerdrum vil være dekket innenfor krav til tettsted på 20 minutter. Samtidig
bemerkes det at NRBR sin stasjon på Skedsmo vil være nærmeste enhet en del steder i Gjerdrum og
vil være prioritert førsteinnsats for 110-sentralen.
ØRB vil være godt dimensjonert for utvikling frem mot 2050.
En organisering med tre helkasernerte stasjoner vil være en høyere beredskap i område enn
minstekravet i lovverket, men basert på regionens vekst og aktivitet vurderes alternativet som
fremtidsrettet og nødvendig.
Fremtidsrettet løsning med en høyere profesjonalitet i brannvesenet – alle mannskaper har
brannvesenet som hovedarbeidsgiver og hovedyrke.
Mulighet for samlokalisering med ambulanse på Nebbenes.
Ny stasjon på Vormsund kan plasseres strategisk ut fra nye E16 – gitt at detaljer er kjent når stasjon
skal plasseres.
Rekrutteringsproblemer for deltidsstasjoner forsvinner.
Intern flyt av ressurser både mannskaper og utstyr mellom stasjonene vil bli enklere.
Administrativ organisering av brannvesenet vil forenkles.

Ulemper
•
•
•
•
•
•

Betydelige investeringskostnader i nye brannstasjoner.
Økte driftskostnader ved stasjoner.
Økte lønnskostnader.
Deltidsbrannstasjoner fjernes, noe som kan gi usikkerhet blant innbyggerne og mindre opplevd
sikkerhet i egen kommune.
Usikkerhet og uro blant mannskaper ved stasjoner som legges ned.
Dekker ikke alle objekter beskrevet i 2.2.3. Kan kompenseres for ved etablering av automatisk
slukkeanlegg/sprinkler.

Kostnader
Fem mannskap på hovedstasjonen, fire på Nebbenes samt Vormsund fører til en total lønnskostnad på 53 040
MNOK.
Fem mannskap på hver stasjon fører til en total lønnskostnad på 61 200 MNOK.
Seks mannskap på hovedstasjon og fem på Nebbenes og Vormsund fører til en total lønnskostnad på 65 280
MNOK.
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5.4

Alternativ 2

Det etableres en organisering med tre helkasernerte stasjoner med ett vaktlag per stasjon, i tillegg videreføres
deltidsstasjonen i Nannestad.
I denne vurderingen er det ikke gjort inngående vurderinger av størrelse på vaktlag. Det vises i den
sammenheng til foreliggende ROS-analyse for ØRB (jf. kap. 3.4) og redegjørelsen for alternativ 0 og 1.
Bakgrunn for å foreslå dette alternativet er at det vil gi ØRB tilnærmet komplett fulltidsbrannvesen, kun 1
deltidsstasjon blir gjenværende. Det vil medføre en ytterligere profesjonalisering av regionens brannvesen da
mannskapene ved 3 av 4 stasjoner vil ha dette som sitt hovedyrke.
I forhold til alternativ 1 gir dette alternativet en bedre dekning i Nannestad som også er en kommune hvor
befolkningsveksten vil komme opp mot 8.000 for ett av tettstedene. Samtidig må det påpekes at disse
tettstedene vil nås fra hovedstasjonen. Pr. i dag er det to objekter i Nannestad som er definert som 10 minutters
objekter, denne innsatstiden vil opprettholdes ved hjelp av å ha en deltidsstasjon i kommunen.
For oversikt over innsatstider i regionen ved alternativet vises det til vedlegg 3-2.

Organisering og stasjoner
Alternativet legger til rette for følgende stasjonsstruktur:
•
•
•
•
•

Hovedstasjon Jessheim lokalisert ved LHL-sykehuset (helkasernert)
Etablere ny stasjon ved Nebbenes (helkasernert)
Etablere ny stasjon ved Vormsund (helkasernert)
Videreføring av deltidsstasjon Nannestad
Eksisterende stasjoner ved Jessheim, Nes og Eidsvoll legges ned, deltidsstyrker i Feiring og Hurdal
avvikles.

Konsekvensvurderinger
Fordeler
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Tre stasjoner plassert på disse lokasjonene dekker hele regionen innenfor gjeldende krav til
innsatstider.
I tillegg gir deltidsstasjon i Nannestad svært god dekning av tettsteder og objekter i kommunen.
GIS-analyse av hendelser 2018-2020 viser en tetthet av hendelser i Nannestad, hovedsakelig ved
Maura og Preståsen/Teigebyen. Førsteinnsats vil raskt iverksettes med lokale styrker.
Når alle tettsteder innen kravet på 20 minutter – herunder vil røykdykkerkapasitet raskere nå frem til
tettsted Feiring.
Svært god dekning av tettstedet Råholt/Dal som er forventet å overstige 20.000 innen 2050. Vil nås
av stasjon i Eidsvoll innen 10 minutter og hovedstasjon under 20 minutter.
Dekker nesten samtlige områder som er regulert for boligformål i kommunedelplan for kommunene.
Dette er områder som på sikt kan bli å betegne som et tettsted (regulert boligområde på Rustad i
Hurdal ligger i ytterkanten av 20 minutter fra lokasjon Nebbenes).
GIS-analyser viser også at Gjerdrum vil være dekket innenfor krav til tettsted på 20 minutter. Samtidig
bemerkes det at NRBR sin stasjon på Skedsmo vil være nærmeste enhet en del steder i Gjerdrum og
vil være prioritert førsteinnsats for 110-sentralen.
ØRB vil være godt dimensjonert for utvikling frem mot 2050.
En organisering med tre helkasernerte stasjoner vil være en høyere beredskap i område enn
minstekravet i lovverket, men basert på regionens vekst og aktivitet vurderes alternativet som
fremtidsrettet og nødvendig.
Fremtidsrettet løsning med en høyere profesjonalitet i brannvesenet – majoriteten av mannskaper har
brannvesenet som hovedarbeidsgiver og hovedyrke.
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•
•
•
•
•

Mulighet for samlokalisering med ambulanse på Nebbenes.
Ny stasjon på Vormsund kan plasseres strategisk ut fra nye E16 – gitt at detaljer er kjent når stasjon
skal plasseres.
Rekrutteringsproblemer for øvrige deltidsstasjoner forsvinner.
Intern flyt av ressurser både mannskaper og utstyr mellom stasjonene vil bli enklere.
Administrativ organisering av brannvesenet vil forenkles.

Ulemper
•
•
•
•
•
•
•

Betydelige investeringskostnader i nye brannstasjoner.
Økte driftskostnader ved stasjoner.
Økte lønnskostnader.
Det er mulig at også Nannestad på sikt vil oppleve utfordringer knyttet til rekruttering av
deltidsmannskaper.
De fleste deltidsbrannstasjoner fjernes, noe som kan gi usikkerhet blant innbyggerne og mindre
opplevd sikkerhet i egen kommune.
Usikkerhet og uro blant mannskaper ved stasjoner som legges ned.
Dekker ikke alle objekter beskrevet i 2.2.3. Kan kompenseres for ved etablering av automatisk
slukkeanlegg/sprinkler.

Kostnader
Lønnskostnader knyttet til dette alternativet avhenger av hvilken bemanning som legges til grunn ved de
kasernerte stasjonene. Tilleggskostnad for videreføring av deltidsstyrken i Nannestad kommer på 5 165 MNOK
(lik som i budsjett 2021) i tillegg til lønnskostnader for helkasernerte stasjoner beskrevet i 5.3.3.
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5.5

Alternativ 3

Det etableres to helkasernerte stasjoner samt en deltidsstasjon. Hovedstasjon og Eidsvoll med vaktlag med
minimumsbemanning på fem mannskaper. Videreføring av ordningen i Nes. Vurderinger knyttet til
helkasernering i Eidsvoll eller Nes er basert på befolkningstall og –vekst. Nes har flere tettsteder, men Eidsvoll
har større tettsteder og forventes å ha ett tettsted som vil overstige 20.000 samt ett som vil overstige 8.000.
Denne organiseringen vil være å anse som en minimumsordning for fremtiden der en akkurat vil tilfredsstille
forskriftskravene. Under forutsetning at det gjøres kompenserende tiltak på enkelte av objektene som har krav
til 10 min. innsatstid, som redegjort for tidligere.
For oversikt over innsatstider i regionen ved alternativet vises det til vedlegg 3-3.

Organisering og stasjoner
Alternativet legger til rette for følgende stasjonsstruktur:
•
•
•
•

Hovedstasjon Jessheim lokalisert ved LHL-sykehuset (helkasernert)
Etablere ny stasjon ved Nebbenes (helkasernert)
Videreføring av deltidsstasjon i Nes
Resterende stasjoner i Hurdal, Feiring og Nannestad legges ned.

Konsekvensvurderinger
Fordeler
•
•
•
•
•

Utfordringene med rekrutering i Eidsvoll forsvinner med helkasernering.
Vil ha en bedre beredskap enn forskriftskravet, også når tettstedet Eidsvoll vokser til over 8.000.
Svært god dekning av tettstedet Råholt/Dal som er forventet å overstige 20.000 innen 2050. Vil nås
av stasjon i Eidsvoll innen 10 minutter og hovedstasjon under 20 minutter.
Samtlige objekter med krav til 10 minutters innsatstid i Eidsvoll dekkes
Døgnkasernering av stasjonen i Eidsvoll vil gi god dekning mot Hurdal og Feiring slik av krav om
innsatstid til tettsteder ivaretas.

Ulemper
•
•
•
•
•
•
•

Utfordringene knyttet til rekrutering i Nes vil vedvare og med tiden forsterkes.
Brannstasjon i Nes har utrykninger på nivå med helkasernerte brannvesen, noe som fører til slitasje
på deltidsstyrken og vil være lite attraktive for rekruttering fra arbeidsgivere sin side.
Uheldig plassering av stasjon i Nes knyttet til fremkommelighet for deltidsmannskaper som skal til
stasjonen for å rykke ut videreføres.
Nes brannstasjon må utbedres for å tilfredsstille gjeldende HMS-krav.
I Tabell 12 ser man at høyalternativet vil medføre at Årnes overstiger 8.000. Det vil utløse et behov for
dagkasernering ved Nes.
Eventuell utbedring av stasjon i Nes for å tilrettelegge for dagkasernering på sikt.
Dekker ikke alle objekter beskrevet i 2.2.3. Kan kompenseres for ved etablering av automatisk
slukkeanlegg/sprinkler.

Kostnader
To helkasernerte stasjoner med fem mannskap, samt deltidsstasjon i Nes føre til en total lønnskost på 48 036
MNOK. Estimatet tar ikke høyde for kostnader knyttet til dagkasernering ved Nes dersom tettsted overstiger
8.000.
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5.6

Alternativ 4

Det etableres en helkasernert stasjon på Jessheim, en dagkasernert stasjon i Eidsvoll samt videreføring av
eksisterende deltidsstasjon og -ordning i Nes.
Dette alternativet vurderes å være mindre fremtidsrettet enn de øvrige, og er helt på minimumsnivå i forhold
til forventet befolkningsutvikling og forskriftskrav. Alternativet vil være innenfor forskriftskravet dersom Råholt
ikke når over 20.000 innbyggere og heller ikke Årnes stiger over 8.000.
Ved å ikke etablere helkasernert stasjon på Eidsvoll vil innsatstiden til Feiring og Hurdal bli høy utenfor ordinær
arbeidstid, noe også GIS-analysen viser. Blant annet vil ikke tettstedet Feiring nås innenfor 20 minutter, dette
vurderes som en uakseptabel risiko om stasjonen på Feiring legges ned.
For oversikt over innsatstider i regionen ved alternativet vises det til vedlegg 3-4.

Organisering og stasjoner
Alternativet legger til rette for følgende stasjonsstruktur:
•
•
•
•

Hovedstasjon Jessheim lokalisert ved LHL-sykehuset (helkasernert)
Videreføring av stasjon på Eidsvoll (dagkasernert)
Videreføring av deltidsstasjon i Nes
Øvrige stasjoner legges ned.

Konsekvensvurderinger
Fordeler
•

Økning fra to dagkasernerte på Eidsvoll til fullt vaktlag

Ulemper
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utfordringene knyttet til rekrutering i Nes vil vedvare og med tiden forsterkes. Dette vil også gjelde for
deltidsstyrken ved Eidsvoll.
Utfordringer knyttet til kompetanse og utdanning for deltidsstyrken vedvarer.
Rekrutteringsutfordringene er forventet å forverre seg på sikt, dette blir også forsterket når nåværende
deltidsstyrker går ut i pensjon.
Brannstasjon i Nes og Eidsvoll har utrykninger på nivå med helkasernerte brannvesen, noe som fører
til slitasje på deltidsstyrken og vil være lite attraktive for rekruttering fra arbeidsgivere sin side.
I Tabell 12 ser man at høyalternativet vil medføre at Årnes overstiger 8.000. Det vil utløse et behov for
dagkasernering ved Nes.
Uheldig plassering av stasjon i Nes knyttet til fremkommelighet for deltidsmannskaper som skal til
stasjonen for å rykke ut videreføres.
Eksisterende stasjoner har utfordringer med å ivareta tilfredsstillende HMS for egne brannkonstabler.
Dette kan føre til store konsekvenser på sikt, både for brannkonstabler og for eierkommunene.
Tettstedet Feiring nås ikke innenfor 20 minutter utenfor ordinær arbeidstid.
Dekker ikke alle objekter beskrevet i 2.2.3. Kan kompenseres for ved etablering av automatisk
slukkeanlegg/sprinkler.

Kostnader
En helkasernert stasjon på Jessheim (5 på hvert vaktlag), en dagkasernert stasjon i Eidsvoll (4 på hvert
vaktlag) samt videreføring av deltidsstasjon i Nes (4 på hvert vaktlag) vil ha en estimert lønnskost på 55 360
MNOK.
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5.7

Alternativ 5

Det etableres tre helkasernerte stasjoner med ett vaktlag med fem mannskaper på hver stasjon, i tillegg til en
mindre enhet med to mannskaper, som en fremskutt enhet i Nannestad.
En fremskutt enhet er en lett enhet som rykker ut i tillegg til hovedstyrken som her vil komme fra stasjonen på
Jessheim. Denne type enheter disponerer et mindre kjøretøy med tilpasset utstyr for raskt å kunne komme til
skadested og skal være første enhet på stedet. Mannskapene skal ved ankomst tilrettelegge, iverksette og
utføre innsats før hovedstyrken kommer. Det legges til grunn at en slik fremskutt enhet raskt skal kunne få
oversikt og melde tilbake på situasjonen til 110-sentralen og til hovedstyrken, kunne slokke mindre branntilløp,
legge til rette for slokking av større branner, sikre skadested, igangsette redning, frigjøring av fastklemte og
starte HLR. Det bemerkes at en slik enhet vil ha begrensning når det gjelder å iverksette røykdykking.

Organisering og stasjoner
Alternativet legger til rette for følgende stasjonsstruktur:
•
•
•
•

Hovedstasjon Jessheim lokalisert ved LHL-sykehuset (helkasernert)
Etablere ny stasjon ved Nebbenes (helkasernert)
Etablere ny stasjon ved Vormsund (helkasernert)
Videreføring av deltidsstasjon i Nannestad med totalt 8 deltidsmannskaper (2 per vaktlag - 4 delt vakt)
som en fremskutt enhet

Konsekvensvurderinger
Fordeler
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tre stasjoner plassert på disse lokasjonene dekker hele regionen innenfor gjeldende krav til
innsatstider.
Når alle tettsteder innen kravet på 20 minutter – herunder vil røykdykkerkapasitet raskere nå frem til
tettsted Feiring.
Svært god dekning av tettstedet Råholt/Dal som er forventet å overstige 20.000 innen 2050. Vil nås
av stasjon i Eidsvoll innen 10 minutter og hovedstasjon under 20 minutter.
Dekker nesten samtlige områder som er regulert for boligformål i kommunedelplan for kommunene.
Dette er områder som på sikt kan bli å betegne som et tettsted (regulert boligområde på Rustad i
Hurdal ligger i ytterkanten av 20 minutter fra lokasjon Nebbenes).
GIS-analyser viser også at Gjerdrum vil være dekket innenfor krav til tettsted på 20 minutter. Samtidig
bemerkes det at NRBR sin stasjon på Skedsmo vil være nærmeste enhet en del steder i Gjerdrum og
vil være prioritert førsteinnsats for 110-sentralen.
ØRB vil være godt dimensjonert for utvikling frem mot 2050.
En organisering med tre helkasernerte stasjoner vil være en høyere beredskap i område enn
minstekravet i lovverket, men basert på regionens vekst og aktivitet vurderes alternativet som
fremtidsrettet og nødvendig.
Fremtidsrettet løsning med en høyere profesjonalitet i brannvesenet – nesten samtlige mannskaper
har brannvesenet som hovedarbeidsgiver og hovedyrke.
Mulighet for samlokalisering med ambulanse på Nebbenes.
Ny stasjon på Vormsund kan plasseres strategisk ut fra nye E16 – gitt at detaljer er kjent når stasjon
skal plasseres.
Rekrutteringsproblemer for øvrige deltidsstasjoner forsvinner.
Intern flyt av ressurser både mannskaper og utstyr mellom stasjonene vil bli enklere.
Administrativ organisering av brannvesenet vil forenkles.
Lavere kostnader enn alternativet som opprettholder deltidsstasjon i Nannestad.
Etableres en enhet som raskere vil ankomme et skadested og iverksette innledende arbeider som
sikrer at mannskaper fra stasjon Jessheim kan komme raskere i gang med innsatsen. GIS-analyse av
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•

hendelser 2018-2020 viser en tetthet av hendelser i Nannestad, hovedsakelig ved Maura og
Preståsen/Teigebyen.
40-50% av hendelsene i Nannestad er ABA/unødig alarm. Disse vil kunne bli håndtert alene av en
fremskutt enhet.

Ulemper
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan skape usikkerhet og uro blant mannskaper som må inngå i ny ordning med fremskutt enhet.
Ikke et fult vaktlag som er etablert i Nannestad.
Det er mulig at også Nannestad på sikt vil oppleve utfordringer knyttet til rekruttering av
deltidsmannskaper.
Betydelige investeringskostnader i nye brannstasjoner.
Økte driftskostnader ved stasjoner.
Økte lønnskostnader.
Flere deltidsbrannstasjoner fjernes, noe som kan gi usikkerhet blant innbyggerne og mindre opplevd
sikkerhet i egen kommune.
Dekker ikke alle objekter beskrevet i 2.2.3. Kan kompenseres for ved etablering av automatisk
slukkeanlegg/sprinkler.

Spesielt om fremskutt enhet
En stasjon som ene og alene er en fremskutt enhet vil ikke å være å betrakte som en stasjon med et eget
vaktlag enten det er kasernert eller deltidsmannskap i henhold til gjeldende beskrivelser i lov og forskriftskrav.
Høringsforslag til ny dimensjoneringsforskrift for brannvesenet stadfester også dette gjennom § 23 Krav til
antall personer som deltar i håndtering av brann
Ved brann skal minst ett vaktlag være på hendelsesstedet innenfor kravene til utrykningstid i forskriften
§ 22.
Samtidig åpner paragrafens andre ledd for alternativ bruk av mannskaper:
Ved mindre branner med lav sannsynlighet for spredning, kan likevel første innsatsstyrke være færre
personer enn i et fulltallig vaktlag. Ved slike hendelser kan brann- og redningsvesenet rykke ut med
det antallet personer som anses hensiktsmessig og forsvarlig.
Ser vi på heatmap over historiske hendelser viser disse også en konsentrasjon av hendelser i Nannestad
kommune i hovedsak i tettstedet Teigebyen men også delvis i Maura. Statistikk viser også for Nannestad som
generelt på landsbasis at, antall brannrelaterte hendelser går ned og hendelser som trafikkulykker, bistand
helse og unødige alarmer øker. En del av disse hendelsene er dermed hendelser hvor det vil kunne være ok
at det er to ressurser som rykker ut på for å starte arbeid på skadested og evt. får ytterligere bistand fra vaktlag
som kommer fra stasjonen på Jessheim.
Det blir ofte sett på at en fremskutt enhet skal hjelpe mannskaper til raskt å komme til et ulykkessted fro å:
•
•
•
•
•
•

Få oversikt
Kunne slokke mindre branntilløp
Legge til rette for slokking av større branner
Sikre skadested
Igangsette redning/frigjøring mv.
Starte HLR

Det er også i denne sammenheng at dette alternativet er foreslått. En problemstilling som ofte kommer opp
når det diskuteres fremskutte enheter er dersom en kommer frem til en brann i bolig og det er personer inne i
boligen og den belastningen det da vil være at en ikke kan starte røykdykking umiddelbart. Denne
problemstillingen må sees opp imot den type hendelser som inntreffer i regionen og hvor enheten i størst mulig
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grad vil bli brukt. Samtidig må dettes sees i sammenheng med hvor langt unna mannskapsbilen vil være. For
ØRB vil denne enheten rykke ut i et tidsrom på 5-8 minutter fra alarmen er gitt. Mannskapsbilen vil være ute
av stasjonen etter 90 sekunder og på vei til skadestedet og alt etter hvor det er, men sentralt i Teigebyen er
det en anslått kjøretid på ca. 14 minutter.
Ser vi på erfaringer og empiri knyttet til fremskutte enheter er dette foreløpig noe begrenset i Norge. I etterkant
av brannløftet, ble det i rapport fra 2018 kartlagt erfaringer brannvesen som fikk fremskutt enhet kjøretøy
gjennom Gjensidigestiftelsens Brannløftet22. Basert på evalueringsrapporten har vi sett på noen
hovedmomenter fra de tilbakemeldingene som er gitt fra brannvesen som fikk fremskutt enhet og som har
respondert på undersøkelsen og konklusjonene Menon trekker:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Avhengig av ulykken, er det sannsynlig at en fremskutt enhet kan påvirke alle de fire komponentene i
brannvesenets innsats: Forspenningstid, kjøretid, riggetid og redningsarbeid.
En fremskutt enhet har større mulighet til å rykke ut tidlig enn en større mannskapsbil, er det sannsynlig
at den vil kunne føre til redusert responstid. I tillegg er den fremskutte enheten en mindre og nettere
bil enn store mannskapsbiler, noe som kan øke fremkommeligheten dersom ulykker skjer på steder
med begrenset tilgang. Det finnes med andre ord potensial for at den fremskutte enheten kan påvirke
både liv og helse, og materielle skader ved at den kommer frem på et tidligere tidspunkt og får begynt
slukningsarbeid og/eller startet livreddende tiltak.
85 % av respondentene svarer at enheten blir benyttet til å rykke ut med en eller to personer på mindre
oppdrag
60% av respondentene svarer at enheten stort sett er først på ulykkessted, begynner slukningsarbeid
ved større hendelser før mannskapsbil er på plass.
Bare 25 % av respondentene svarer at de bruker enheten for å komme raskt til et skadested for å
rigge klar for mannskapsbilen skal ankomme. Dette blir forklart med at det er vurdert en større verdi
at mannskapene som kommer først frem startet slokkearbeidet ved de verktøy som en har i den
fremskutte enheten enn å bruke tid på å rigge klart.
Over 80 % av respondentene svarer at den fremskutte enheten gir dem kortere responstid
I underkant av 60 % svarer at den medfører bedre kvalitet i redningsarbeidet på stedet
I overkant av 40 % har svart at enheten er med på å bedre sikkerheten for mannskapet.
Det er også verd å merke seg at under andre effekter trekker 75 % av respondentene frem at den
fremskutte enheten medfører økt innovativ tankegang i redningsarbeidet og 85 % mener at den bedre
effektiviteten i brannvesenets ressursbruk.

Sverige er kommet en del lenger enn Norge i bruk av fremskutte enheter og har benyttet dette i flere år. DSB
var derfor på en studietur så langt tilbake som i 2007 og i etterkant er det publisert en rapport fra studieturen23.
Bruken det er sett på i Sverige var den gang i en pilotfase og bruken av kjøretøyene er var noe annerledes
enn det som legges til grunn her da de var mest mulig «ute på hjul» spesielt på dagtid. Rapporten konkluderer
med følgende:
Erfaringer fra bruken av fremskutt enhet, både i brann, trafikkulykker, overflateredning og IVPA (I Vente På
Ambulanse) er entydig positiv. I tillegg får en utført andre viktige arbeidsoppgaver når en er i beredskap, som
for eksempel tilsyn, øvelser for institusjoner, informasjonsarbeid etc.
Samtidig lister den opp en rekke gevinster som en mener at denne type enheter vil kunne bidra med.
Mer relevant enn rapporten fra studieturen fremstår de erfaringer som tidsskriftet Brannmannen 24 har hentet
inn fra tre av brannvesenene som fikk fremskutt enhet gjennom brannløftet:

22

MENON publikasjon nr. 105/2018 Endelig-Rapport-Det-store-brannløftet-2018.pdf (gjensidigestiftelsen.no)

23

Rapport fra studietur i Sverige, mars 2007 Fremskutt enhet, NBLF og DSB. Rapporten er skrevet av Trygve Lennavik,
Vestnes brannvesen og Geir Thorsen, Ålesund brannvesen.
24

https://www.brannmannen.no/materiellstasjoner/erfaringer-med-fremskutte-enheter/

2021-04-08 | Side 53 av 78

Fremtidig stasjonsstruktur og organisering av brannvesenet
Mulighetsrom
Oppdragsnr.: 5208923 Dokumentnr.: 200 Versjon: J03

•

•

•

Sveio brannvesen, deltidsbrannvesen med to stasjoner
o Den fremskutte enheten er nesten alltid først fremme og mannskapene kan starte en innsats
eller forberede for innsats. Vi sparer fort mange minutter, særlig når avstandene er lange.
Dette ser vi kommer til å gi gode resultater både ved brann-, redning- og førstehjelpsoppdrag.
o Det er også en klar fordel at den ikke krever førerkort klasse C
Indre Østfold brann og redning (IØBR), enhet plassert på Ørje stasjon Marker kommune,
deltidsbrannvesen
o Det er kostnadsbesparende å ha en slik liten bil istedenfor to store klasse C biler. Og vi har
langt flere sjåfører som kan kjøre denne bilen, med kun klasse B. Problemet, eller
utfordringen, med en slik bilpark er å få ut nok folk. Dette er tilfelle dersom vi fortsatt skal
opprettholde kravet i dimensjoneringsforskriften til 16 mann som minimum på enhver stasjon.
Det er kanskje modent å tørre å tenke litt nytt om dette? Spesielt i de distrikter hvor mulighet
for rask bistand fra naboer eller «søsterstasjoner» er like stor som hos oss.
Gaular kommune, deltidsbrannvesen uten vaktordning
o Ved melding om brann eller ulykke bemanner en utrykningsleder og en sjåfør den fremskutte
enheten og rykker ut. I bilen har de alt de trenger til å starte en førsteinnsats og det gir en
utrolig god gevinst både i forhold til livredning og skadebegrensning.
o De fleste utrykningene for brannvesenet i Gaular er til trafikkulykker. Det har ikke vært noen
diskusjoner rundt dilemmaet som kan oppstå hvis de to i den fremskutte enheten kommer
fram til et brannsted hvor det er folk inne.

Kostnader
Totale lønnskostnader for tre helkasernerte stasjoner med fem på hvert vaktlag, samt en deltidsstasjon med
en framskuttenhet (to på hvert vaktlag) er estimert til 63 784 MNOK.
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5.8

Reservestyrke for skogbrann og andre hendelser.

Norconsult er også bedt om å gjøre en vurdering knyttet til ØRBs behov for etablering av skogbrannreserve i
henhold til kommende krav i ny forskrift § 16 Reservestyrker for skogbrann og andre hendelser:
Dersom brann- og redningsvesenets egne beredskapsstyrker ikke har tilstrekkelige personellressurser
til å håndtere innsatssituasjonene som kan inntreffe, skal brann- og redningsvesenet alene eller i
samarbeid med andre brann- og redningsvesen sørge for å ha tilstrekkelige reservestyrker ved
skogbrann og andre hendelser. Behovet for reservestyrker skal fremgå av beredskapsanalysen, jf.
forskriften § 9. Reservestyrken skal øves for aktuelle oppgaver
Norconsult er spesielt bedt om å se på dette i forhold til skogbrann. Samtidig bemerkes det at dette må
vurderes nærmere i brannvesenets beredskapsanalyse, men Norconsult gir her en overordnet betraktning og
vurdering av behovet for ØRBs vedkommende.
Regionen har store områder med skog som er vurdert til å ha medium til høyt skogbrannpotensiale (ref. Figur
8). ØRB opplevde store utfordringer med skogbranner sommeren 2018 under ekstremtørken. ØRB skriver i
sin ROS-analyse at de er utstyrt for å håndtere enkeltstående skogbranner, men flere skogbranner samtidig,
eller skogbranner som vedvarer over lengre tid, er utfordring med dagens dimensjonering. Videre i sin ROSanalyse trekkes reservebrannkorps for skogbranner inn som et tiltak for å redusere ØRBs sårbarhet. «For å
sikre god utholdenhet og tilstrekkelig med mannskaper, anbefales det at ØRB oppretter et eget
reservebrannkorps bestående av frivillige og ØRB sine øvrige avdelinger med tilstrekkelig trening og øvelse»
(s. 41).
Brannregionen ØBR grenser til Nord-Odal brannvesen og Sør-Odal brann- og redningsvesen i øst, Hedmarken
og Østre Toten brannvesen i nord, Lunner-Gran brann og redning i vest og Nedre Romerike brann og redning
i sør/sørøst. De største skogområdene ligger i ytterkantene av brannregionen ØRB og grenser dermed til
omliggende brannregioner. Skogbranner kjenner ingen kommunale eller regionale grenser og det vil være
gunstig å inngå samarbeid med flere nabobrannvesen for å etablere en god skogbrannreserve for å håndtere
større eller langvarige hendelser.
Basert på overnevnte forhold, vurderes det at ØRB vil ha behov for en ordning for skogbrannreserve og andre
hendelser i fremtiden. Gjeldende forskrift sier at: «områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal
brannsjefen i samråd med de lokale skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats
ved slike branner. Slik reservestyrke skal øves for aktuelle oppgaver». Ny forskrift om organisering, bemanning
og utrustning sier at brann- og redningsvesen skal alene eller i samarbeid med andre brann- og redningsvesen
sørge for å ha tilstrekkelige reservestyrker ved skogbrann (og andre hendelser). ØRB vil være godt rustet for
å etablere en slik styrke gjennom omdisponering av eksisterende deltidsmannskaper. Det vil sørge for at
lokalkunnskap blir bevart i organisasjonen og deltidsmannskaper som blir berørt gjennom en evt. fremtidig
omstrukturering vil kunne opprettholde sitt ansettelsesforhold til ØRB. Deltidsmannskaper som ikke vil inngå i
heltidsstyrken ved etablering av nye heltidskasernerte stasjoner vil kunne utgjøre en god stamme i en slik
reservestyrke. Som ny forskrift også legger opp til er dette en reservestyrke som også skal kunne brukes til
andre hendelser enn skogbrannhendelser og er en utvidelse i forhold til dagens skogbrannreserve.
Rapport fra DSB om skogbrannsesongen 2018 [15] trekker frem at det er et behov for å forsterke håndteringen
av natur- og skogbranner gjennom god ressurskoordinering på regionalt nivå, ikke lokalt alene. Brannstudien
fra 2013 samt evalueringen av vinterbrannene i 2014 [19] peker i samme retning. Det må legges til rette for
regional ledelse og koordinering av innsats. I tillegg bør det samarbeides regionalt om utsyr for å håndtere
større, men sjeldne hendelser. Det er ikke hensiktsmessig at hvert enkelt brannvesen skal gå til innkjøp av
nødvendig utstyr alene. DSB publiserte i 2019 en beredskapsanalyse av skogbrann [20]. I denne rapporten
trekkes det fram behov for å etablere en regional organisasjonsstruktur for operativ håndtering av store
skogbranner som trer i kraft når det oppstår behov for å prioritere ressurser regionalt på tvers av ulike
brannvesen. DSB foreslår videre i rapporten at denne regionale organisasjonsstrukturen kan bygge videre på
det allerede eksisterende interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA). DSB trekker også frem 110sentralene som en viktig rolle ved formidling av anmodninger om støtte og bistand regionalt og nasjonalt.
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Eksempelvis har IUA Østfold etablert ordning hvor IUA trer sammen i en ELS-stab som støtte ved
større/langvarige hendelser. Det kan være flere typer hendelser. Dette er i tråd med formuleringen i forslag til
ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning hvor brann- og redningsvesen som ikke har tilstrekkelige
personellressurser til å håndtere innsatssituasjoner som kan inntreffe, samarbeide med andre brann- og
redningsvesen ha tilstrekkelige reservestyrker ved skogbrann og andre hendelser.
I tillegg til regional samordning bør godt samarbeid med skogbruksnæring og skogeiere videreføres. Det
poengteres imidlertid at i merknad til høringsforslag til ny forskrift fremkommer det at dette skal vurderes og
dokumenteres i brann- og redningsvesenets beredskapsanalyse.

Figur 9 Omliggende brannregioner (DSBs kartinnsynsløsning)
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6

Norconsults samlede vurdering med tilrådninger

Norconsult har gjennomført denne utredningen på oppdrag for Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB)
med mandat om å identifisere muligheter for fremtidig organisering og dimensjonering av ØRB. Alternativene
som er identifisert og foreslått er utarbeidet med formål om å gi regionen en fremtidsrettet og best mulig
beredskap.
ØRB opplever utfordringer med dagens brannstasjonsorganisering og ønsker å belyse de utfordringene
regionen vil stå ovenfor i fremtiden. Brann- og redningsvesenet i Norge er i endring, og i de fleste kommuner
er brann- og redningsvesenet kommunens viktigste beredskapsressurs for en rekke hendelser.
Eierkommunene til ØRB opplever en stor vekst og utvikling. For å organisere fremtidens brannvesen for
regionen er det sett på utviklingstrekkene i kommunene og forventet fremtidig utvikling. SSBs statistikk tar
utgangspunkt i befolkningstall for 2050, og dette er lagt til grunn i utredningen. Det er foretatt en gjennomgang
av kommuneplanene til samtlige kommuner i Øvre Romerike, og vurdert andre forhold som vil påvirke
brannvesenets samfunnsoppdrag. Herunder høringsforslag til ny dimensjoneringsforskrift for brannvesenet forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene
(brann- og redningsvesenforskriften). Videre er det sett på regionens særegenhet knyttet til naturfare.
Regionen har store områder med skog og utmark, kvikkleireområder og flomusatte områder. I lys av fremtidige
klimaforventninger, må brannvesenet i Øvre Romerike forvente en økning i klimarelaterte hendelser. Dette
stiller videre store krav til kompetanse og utstyr. Overnevnte forhold er samlet lagt til grunn for de vurderinger
Norconsult har gjort.
Befolkningsveksten som er lagt til grunn for regionen viser at det er forhold her som vil kunne få betydning for
fremtidig dimensjonering av brannvesenet i regionen. Dette forutsatt at befolkningsveksten skjer i tettstedene.
Tettstedet Råholt vil ligge tett på 20.000 innbyggere, selv ved det laveste vekstscenarioet. Dermed vil
tettstedet, vurdert opp mot krav i både gjeldende og forventet ny dimensjoneringsforskrift, gå fra krav om
dagkasernerte mannskaper til en døgnkasernert stasjon som dekker dette tettstedet. Flere andre tettsteder vil
nærme seg/passere 8.000 innbyggere, noe som medfører krav om minimum dagkasernering. Det trekkes frem
i forskriftens veiledning at kravene i forskrift er kun et minimum. Veiledningen sier at beredskapen skal
organiseres og dimensjoneres, og evt. lokaliseres i forhold til kartlagt risiko og sårbarhet.
Dimensjoneringskravene er minimumskrav som er utarbeidet på basis av generell/antatt risiko knyttet til
innbyggertall i tettsteder. Dersom det er forhold som tilsier at risikoen er høyere i et område enn det generelle
nivået forskriften legger til grunn, skal brannvesenet dimensjoneres deretter. For eksempel ser man at antall
utrykninger i Nes kommune overstiger det man på generell basis vil forvente av det antallet innbyggere.
Videre bemerkes det i denne sammenheng at én stasjon vil kunne dekke flere tettsteder og således vil en
kunne oppnå tilstrekkelig dekning i regionen. Samtidig må det påpekes at selv om forskriften ikke stiller krav
til å se samlet på flere tettsteder ved dimensjonering av vaktlag og beredskap, så bør samlet
befolkningsstørrelse i regionen være et tema i brannvesenets risiko- og sårbarhetsanalyse, og således også i
denne utredningen. Dette fordi den samlede befolkningsstørrelsen har noe å si for den beredskap som bør
etableres innenfor brannvesenets ansvarsområde. Ser vi samlet på regionen vil det, gitt vekstscenarioene
gjengitt her, være en samlet befolkningsøkning som går fra rundt 114.000 til et sted mellom 145.000 (SSBs
beregninger) til vel 210.000 (beregnet ut fra vekst i regionen siste 5 år – 2,1%). Det er ingen tettsteder alene
som vil komme opp mot 100.000, men det nevnes likevel at forskriften stiller krav om minst tre vaktlag i
tettsteder som overstiger 100.000 innbyggere.
Det er i hovedsak tettstedenes størrelse og brannvesenets risiko- og sårbarhetsanalyse som bestemmer
dimensjoneringen av antall vaktlag og brannvesenets størrelse. Videre er tettstedenes lokalisering, objekter
med krav til innsatstid (10 minutter) førende for lokalisering av brannstasjoner, også her vil brannvesenets
ROS-analyse og evt. beredskapsanalyse kunne påvirke plassering. Så langt har gjeldende forskrift (§ 5-1) satt
krav til at beredskapen (brannstasjon) skal legges til tettsted der slikt finnes. Gjennom forslag til ny forskrift er
det tatt høyde for at andre plasseringer kan være gunstigere for større regioner, og at det kan være fornuftig
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at brannstasjoner legges utenfor tettsted og da gjerne knyttet til større og viktige veier i regionen, eksempelvis
motorveier. Dette for å kunne dekke flere tettsteder eller viktig industri bedre.
Objektene som beskrevet i kapittel 2.2.3 har blitt hensyntatt i GIS-analysen, men har ikke alene vært førende
for vurderingene av optimaliserte lokaliseringer av fremtidige brannstasjoner. Som en del av grunnlaget for
vurdering av både stasjonsstruktur og lokalisering inngår også geografisk stedfesting av historiske hendelser
i regionen («heatmap»). I analysen er det sett på løsninger som både gir bedre dekning mot de største
tettstedene, områder hvor det historisk viser høyt antall hendelser og mot objekter med krav om 10 minutters
innsatstid. Derfor er Norconsult av den oppfatning at GIS-analysen utført i denne utredningen gir en indikasjon
på en fremtidsrettet lokalisering, men at det bør gjøres en nærmere vurdering av endelig lokasjon den dagen
det blir aktuelt å omstrukturere eksisterende stasjoner. Dette også med bakgrunn i at en slik endring kan ligge
noe frem i tid og dermed kan det også være andre forhold som ikke er identifisert i dag som spiller inn. Det
bemerkes også her at Norconsult er bedt om å vurdere en fremtidsrettet organisering av ØRB, og dermed
også legge til grunn at flere av objektene som er definert med krav om innsatstid i dag, vil ha kompenserende
tiltak som automatiske slokkeanlegg/sprinkler i fremtiden.
Følgende alternativer ble identifisert for mulig fremtidig organisering og der fordeler og ulemper ved dem ble
identifisert.
•
•
•
•
•
•

Alternativ 0 – videreføring av dagens organisering og struktur
Alternativ 1 – 3 helkasernerte stasjoner
Alternativ 2 – 3 helkasernerte stasjoner + 1 deltidsstasjon
Alternativ 3 – 2 helkasernerte stasjoner + 1 deltidsstasjon
Alternativ 4 – 1 helkasernert stasjon + 1 dagkasernert + 1 deltidsstasjon
Alternativ 5 – 3 helkasernerte stasjoner + 1 deltidsstasjon definert som fremskutt enhet

Av disse 5 alternativene tilråder Norconsult at ØRB jobber videre med alternativer som innbefatter tre
helkasernerte stasjoner. Bakgrunnen for å øke fra en kasernert stasjon i dag (Jessheim) til tre er blant annet
befolkningsveksten som forventes i tettstedet Råholt, samtidig som en sikrer dekning opp mot tettstedet Feiring
og tettstedene i Hurdal. Videre tilsier antall utrykninger, som både stasjonen i Nes og Eidsvoll har i dag, at det
bør gjøres strukturelle endringer ved disse stasjonene. I tillegg er det store utfordringer ved å rekruttere
deltidsmannskaper i områdene. Vurdering av befolkningsutviklingen frem mot 2050 viser at tettstedet Årnes
vil kunne nå over 8.000 innbyggere i de mest ekspansive vekstscenarioene og således vil det i henhold til
forksriftskav kreve dagkasernerte mannskaper. En døgnkasernert stasjon vil sikre god dekning mot alle
tettstedene i Nes kommune hele døgnet, og alle vil nås innenfor gjeldende forskriftskrav til innsatstider.
Etablering av døgnkasernert stasjon i Nes vil være ut over minimumskravene i forskriften, men som nevnt
tidligere, skal brannvesenet dimensjoneres på bakgrunn av kartlagt risiko og sårbarhet i et område. Antall
utrykninger i Nes kommune indikerer at området har en høyere risiko enn den antatte risikoen
dimensjoneringsforskriften tar utgangspunkt i. Dermed mener Norconsult at døgnkasernering i Nes er riktig,
selv om det på så måte er over minimumskravene i forskriften.
Som det fremgår av listen over er det også gjort vurderinger av en alternativ løsning med videreføring av
deltidsstasjon i Årnes (alternativ 3). Alternativet vil gi god beredskap i regionen, men en vil fortsatt ha
utfordringer knyttet til deltidsmannskaper ved stasjonen. Dette alternativet vil også på sikt kunne videreutvikles
til å gå fra deltidsstasjon til dagkasernert stasjon, og stasjon må kunne utrustes deretter. Det bemerkes likevel
at en deltidsstasjon også vil påvirke innsatstidene i denne delen av regionen. Tettstedet Auli vil ligge i ytterkant
og delvis utenfor kravet på 20 minutter ved en slik løsning, uansett om stasjonen flyttes til en mer optimalisert
lokalisering eller beholdes der den er lokalisert i dag.
Ved valg av tre helkasernerte stasjoner vil alle tettsteder nås innenfor krav om 20 minutters innsatstid, dette
gjelder også Gjerdrum kommune. Etablering av tre kasernerte stasjoner vurderes som en fremtidsrettet løsning
med et mer profesjonelt brannvesen – der mannskaper ved de tre stasjonene har brannvesenet som
hovedarbeidsgiver og brannvern og redning som hovedyrke. Videre er det vurdert at tre kasernerte stasjoner
vil gjøre intern flyt av ressurser av både mannskaper og utstyr mellom stasjonene enklere.
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Rekrutteringsproblemer ved deltidsstasjoner vil elimineres og administrativ organisering og ledelse av
brannvesenet vurderes å bli forenklet.
Norconsults utredning viser at det er urealistisk for ØRB å nå alle objektene som av forebyggende avdeling er
definert som objekt med krav om 10 min. innsatstid. Dette selv om det i GIS-analysen er forsøkt å optimalisere
stasjonsplasseringer. Som tidligere nevnt er det definert svært mange objekter av denne typen i regionen, og
det har være dialog og vurderinger av objektene underveis i dette arbeidet. Norconsult tilråder derfor at
forebyggende avdeling i ØRB gjør en risikovurdering av objektene med konkret vurdering av hvilke objekter
som må ha så strengt krav som 10 min. innsatstid. Det bemerkes i denne sammenheng at ØRB heller ikke i
dag tilfredsstiller innsatstidskravet til alle disse objektene. Det bør også sees på muligheter for å installere
kompenserende tiltak (automatiske slokkeanlegg/sprinkler) for enkelte av objektene. Dette vurderes å være et
bedre samfunnsøkonomisk tiltak enn eksempelvis å etablere en stasjon som har som hovedformål å dekke ett
slikt objekt.
Å gå over til tre helkasernerte stasjoner medfører at stasjonene i Nannestad, Hurdal og Feiring legges ned.
Størst konsekvens av en slik nedleggelse er vurdert å være i Nannestad, gitt kommunens befolkningsstørrelse,
derfor er det også identifisert alternativer med deltidsstasjon (alternativ 2) og løsning med fremskutt enhet i
Nannestad (alternativ 5). Alternativ 5 vil ha en lavere kostnad totalt enn alternativ 2 hvor deltidsstasjon
opprettholdes som i dag. Norconsult har ikke fått oppgitt noen økonomisk ramme for de fremtidige løsningene,
utover å belyse kostnader ved de ulike alternativene. Det har allikevel vært et mål å få til gode fremtidsrettede
løsninger for beredskapen innenfor økonomisk akseptable rammer for eierkommunene.
Gitt forventningene til fremtidens brannvesen, utvikling i hendelsesstatistikk der det blir færre og færre
brannrelaterte hendelser å håndtere, samt mulighetene for innovasjon som en fremskutt enhet gir, tilrådes det
at ØRB jobber videre med alternativ 1 og alternativ 5.
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Vedlegg
Rapporten har følgende vedlegg:
1) Brannstatistikk klassifisering ØRB – BRIS
2) «Heatmap» historiske hendelser
3) GIS-analyser ulike alternativer for fremtidig organisering og stasjonsplassering

2021-04-08 | Side 62 av 78

Fremtidig stasjonsstruktur og organisering av brannvesenet
Mulighetsrom
Oppdragsnr.: 5208923 Dokumentnr.: 200 Versjon: J03

Vedlegg 1 Brannstatistikk klassifisering ØRB – BRIS

Klassifisering ØRB
Brann i kjøretøy
Annen brann

Naturhendelser
Forurensning
Redningsoppdrag
Helseoppdrag

Oppdragstype/gruppe i BRIS
Brann i personbil, brann i motorredskap og maskiner, brann i lastebil,
brann i bobil, brann i annet kjøretøy
Branntilløp utenfor bygg, branntilløp komfyr, branntilløp i bygg annet,
brann i søppelkasse, brann i søppelcontainer, brann i el installasjon
u/bygning, brann gjenoppblussing, brann annet
Naturhendelse vind, naturhendelse annet skred, naturhendelse annen
Uhell farlig stoff uten utslipp, ubetydelig forurensning, akutt forurensning
Ulykke/redning annet, trussel om selvdrap, sokning, person i vann,
dyreoppdrag
Helseoppdrag bære/løfte, helseoppdrag annet

Unødig ABA næring og offentlig ABA feil bru, ABA feil plassert detektor, ABA teknisk/ukjent
bygg
Unødig ABA vaktselskap
ABA vaktselskap, unødig alarm vaktselskap, unødig eCall annen årsak
Unødig oppdrag – feil melding

Unødig kontroll av melding, avbrutt oppdrag

Falsk alarm

Falsk melding, falsk ABA

Andre oppdrag

RVR uten foregående innsats, intern hjelpetjeneste, heisstopp, berging av
verdier, beredskapsoppdrag, andre oppdrag
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Vedlegg 2 «Heatmap» historiske hendelser
•
•
•
•

2-1 Hendelser
2-2 Brann bolig og skorstein
2-3 Trafikkulykker
2-4 Andre feilmeldinger
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Vedlegg 3 GIS-analyser ulike alternativer for fremtidig organisering og stasjonsplassering
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-0 Dagens organisering
3-1 Alternativ 1
3-1-1 Alternativ 1 inkludert NRBR stasjon Skedsmo
3-1-2 Alternativ 1 inkludert NRBR stasjon Skedsmo og ny stasjon Lystad samt Østre Toten
brannvesen med sin stasjon på Lena.
3-1-3 Alternativ 1 inkludert lokalisering av risikoobjekter
3-1-4 Alternativ 1 med lokalisering kun vurdert opp mot tettsteder
3-2 Alternativ 2
3-3 Alternativ 3
3-4 Alternativ 4

Leseveiledning GIS-kartene:
I GIS-kartene fremstår eksisterende vegnett i regionen med firdelt fargeskala for å indikere innsatstid fra de
ulike stasjonene som inngår i analysen:
•
•
•
•

Grønn farge – innsatstid inntil 10 minutter
Orange farge – innsatstid inntil 20 minutter
Blå farge – innsatstid inntil 30 minutter
Rød farge – innsatstid over 30 minutter

Inndelingen må leses slik at innenfor de områdene som er markert med grønt vil innsatstiden være inntil 10
minutter. Det vil si at jo lenger ut i det grønne området en kommer jo nærmere ti minutters innsatstid er man.
Dette vil også si at i områder hvor en skifter fra grønt til orange så vil innsatstiden være rett i overkant av 10
minutter. Kartet må ikke leses slik at hele områder dekket med orange farge har innsatstid på 20 minutter. I
det området vil innsatstiden variere fra 10:01 til 20:00 minutter. Der 20 minutters innsatstid først oppnås i
overgangen mot blå farge.
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Innsatstid alle eksisterende stasjoner

Om kartet:
Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen definerer krav til innsatstid.
Kartet viser med grønt innsatstid inntil 10 minutter ut fra
eksisterende brannstasjoner. Innsatstid inntil 20 minutter
vises med orange farge. Innsatstid inntil 30 minutter vises
med blå farge og innsatstid over 30 minutter vises med
rød farge.
Vær oppmerksom på at bare vegnettet innenfor
kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad,
Gjerdrum og Hurdal vises i kartbildet, men
analysen beregner også med veger utenfor disse
kommune.
I analysen er alle stasjonene for Øvre Romerike brann og
redning tatt med. I tillegg inngår brannstasjon Skedsmo
for Nedre Romerike brann og redningstjeneste i analysen

Tegnforklaring:
Sykehus/sykehjem m.v. (pleieinstitusjoner
som krever assistert rømning)
Strøk med konsentrert og omfattende
næringsdrift o.l.
Tettbebyggelse med særlig fare for rask
og omfattende brannspredning
Brannstasjon
Ekstern brannstasjon
Innsatstid inntil 10 minutter
Innsatstid inntil 20 minutter
Innsatstid inntil 30 minutter
Innsatstid over 30 minutter
Fremtidig boligområde fra kommuneplan
/-delplan
Fremtidig næringsområde fra
kommuneplan/-delplan
Tettsteder
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Målestokk
1:250.000

Innsatstid 3 stasjoner - optimalisert for
innsatstid til risikoobjekter

Om kartet:
Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen definerer krav til innsatstid.
Kartet viser med grønt innsatstid inntil 10 minutter ut fra 3
foreslåtte brannstasjoner. Innsatstid inntil 20 minutter
vises med orange farge. Innsatstid inntil 30 minutter vises
med blå farge og innsatstid over 30 minutter vises med
rød farge.
Vær oppmerksom på at bare vegnettet innenfor
kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad,
Gjerdrum og Hurdal vises i kartbildet, men
analysen beregner også med veger utenfor disse
kommune.
I analysen er det foreslått tre stasjoner som er lokalisert
hvor de gir best dekning i forhold til risikoobjekter.

Tegnforklaring:
Brannstasjon

Innsatstid inntil 10 minutter
Innsatstid inntil 20 minutter
Innsatstid inntil 30 minutter
Innsatstid over 30 minutter
Fremtidig boligområde fra kommuneplan
/-delplan
Fremtidig næringsområde fra
kommuneplan/-delplan
Tettsteder
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Innsatstid 3 stasjoner - optimalisert for
innsatstid til risikoobjekter + stasjon
Skedsmo (Nedre Romerike brann og
redning)

Om kartet:
Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen definerer krav til innsatstid.
Kartet viser med grønt innsatstid inntil 10 minutter ut fra 3
foreslåtte brannstasjoner. Innsatstid inntil 20 minutter
vises med orange farge. Innsatstid inntil 30 minutter vises
med blå farge og innsatstid over 30 minutter vises med
rød farge.
Vær oppmerksom på at bare vegnettet innenfor
kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad,
Gjerdrum og Hurdal vises i kartbildet, men
analysen beregner også med veger utenfor disse
kommune.
I analysen er det foreslått tre stasjoner som er lokalisert
hvor de gir best dekning i forhold til risikoobjekter.

Tegnforklaring:
Brannstasjon

Innsatstid inntil 10 minutter
Innsatstid inntil 20 minutter
Innsatstid inntil 30 minutter
Innsatstid over 30 minutter
Fremtidig boligområde fra kommuneplan
/-delplan
Fremtidig næringsområde fra
kommuneplan/-delplan
Tettsteder
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Innsatstid 3 stasjoner - optimalisert for
innsatstid til risikoobjekter - i tillegg 3
eksterne stasjoner

Om kartet:
Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen definerer krav til innsatstid.
Kartet viser med grønt innsatstid inntil 10 minutter ut fra 3
foreslåtte brannstasjoner. Innsatstid inntil 20 minutter
vises med orange farge. Innsatstid inntil 30 minutter vises
med blå farge og innsatstid over 30 minutter vises med
rød farge.
Vær oppmerksom på at bare vegnettet innenfor
kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad,
Gjerdrum og Hurdal vises i kartbildet, men
analysen beregner også med veger utenfor disse
kommune.
I analysen er det foreslått tre stasjoner som er lokalisert
hvor de gir best dekning i forhold til risikoobjekter. I
tillegg er stasjon Skedsmo og planlagt stasjon Lystad
med fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen samt
Østre Toten brannstasjon fra Østre Toten brannvesen
med i analysen (selv om ikke alle vises i kartet)

Tegnforklaring:
Brannstasjon

Innsatstid inntil 10 minutter
Innsatstid inntil 20 minutter
Innsatstid inntil 30 minutter
Innsatstid over 30 minutter
Fremtidig boligområde fra kommuneplan
/-delplan
Fremtidig næringsområde fra
kommuneplan/-delplan
Tettsteder
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Innsatstid 3 stasjoner - optimalisert for
innsatstid til risikoobjekter

Om kartet:
Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen definerer krav til innsatstid.
Kartet viser med grønt innsatstid inntil 10 minutter ut fra 3
foreslåtte brannstasjoner. Innsatstid inntil 20 minutter
vises med orange farge. Innsatstid inntil 30 minutter vises
med blå farge og innsatstid over 30 minutter vises med
rød farge.
Vær oppmerksom på at bare vegnettet innenfor
kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad,
Gjerdrum og Hurdal vises i kartbildet, men
analysen beregner også med veger utenfor disse
kommune.
I analysen er det foreslått tre stasjoner som er lokalisert
hvor de gir best dekning i forhold til risikoobjekter.

Tegnforklaring:
Sykehus/sykehjem m.v. (pleieinstitusjoner
som krever assistert rømning)
Strøk med konsentrert og omfattende
næringsdrift o.l.
Tettbebyggelse med særlig fare for rask
og omfattende brannspredning
Brannstasjon

Innsatstid inntil 10 minutter
Innsatstid inntil 20 minutter
Innsatstid inntil 30 minutter
Innsatstid over 30 minutter
Fremtidig boligområde fra kommuneplan
/-delplan
Fremtidig næringsområde fra
kommuneplan/-delplan
Tettsteder
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Innsatstid 3 stasjoner - optimalisert for
innsatstid til tettsteder - alle stasjoner
kasernert

Om kartet:
Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen definerer krav til innsatstid.
Kartet viser med grønt innsatstid inntil 10 minutter ut fra 3
foreslåtte brannstasjoner. Innsatstid inntil 20 minutter
vises med orange farge. Innsatstid inntil 30 minutter vises
med blå farge og innsatstid over 30 minutter vises med
rød farge.
Vær oppmerksom på at bare vegnettet innenfor
kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad,
Gjerdrum og Hurdal vises i kartbildet, men
analysen beregner også med veger utenfor disse
kommune.
Kartet viser hvilke stasjoner som vil gi best dekning i
forhold til tettsteder (innen 20 min)

Tegnforklaring:
Brannstasjon

Innsatstid inntil 10 minutter
Innsatstid inntil 20 minutter
Innsatstid inntil 30 minutter
Innsatstid over 30 minutter
Fremtidig boligområde fra kommuneplan
/-delplan
Fremtidig næringsområde fra
kommuneplan/-delplan
Tettsteder
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Innsatstid 3 stasjoner - optimalisert for
innsatstid til risikoobjekter + deltidsstasjon
Nannestad

Om kartet:
Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen definerer krav til innsatstid.
Kartet viser med grønt innsatstid inntil 10 minutter ut fra 3
foreslåtte brannstasjoner. Innsatstid inntil 20 minutter
vises med orange farge. Innsatstid inntil 30 minutter vises
med blå farge og innsatstid over 30 minutter vises med
rød farge.
Vær oppmerksom på at bare vegnettet innenfor
kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad,
Gjerdrum og Hurdal vises i kartbildet, men
analysen beregner også med veger utenfor disse
kommune.
I analysen er det foreslått tre stasjoner som er lokalisert
hvor de gir best dekning i forhold til risikoobjekter. I tillegg
er dagens stasjon Nannestad med som deltidsstasjon.

Tegnforklaring:
Brannstasjon

Innsatstid inntil 10 minutter
Innsatstid inntil 20 minutter
Innsatstid inntil 30 minutter
Innsatstid over 30 minutter
Fremtidig boligområde fra kommuneplan
/-delplan
Fremtidig næringsområde fra
kommuneplan/-delplan
Tettsteder

0

2

4

6

Kilometer

8

10

Målestokk
1:250.000

Innsatstid 3 stasjoner - optimalisert for
innsatstid til risikoobjekter - stasjon
Vormsund som deltidsstasjon

Om kartet:
Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen definerer krav til innsatstid.
Kartet viser med grønt innsatstid inntil 10 minutter ut fra 3
foreslåtte brannstasjoner. Innsatstid inntil 20 minutter
vises med orange farge. Innsatstid inntil 30 minutter vises
med blå farge og innsatstid over 30 minutter vises med
rød farge.
Vær oppmerksom på at bare vegnettet innenfor
kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad,
Gjerdrum og Hurdal vises i kartbildet, men
analysen beregner også med veger utenfor disse
kommune.
I analysen er det foreslått tre stasjoner som er lokalisert
hvor de gir best dekning i forhold til risikoobjekter.

Tegnforklaring:
Brannstasjon

Innsatstid inntil 10 minutter
Innsatstid inntil 20 minutter
Innsatstid inntil 30 minutter
Innsatstid over 30 minutter
Fremtidig boligområde fra kommuneplan
/-delplan
Fremtidig næringsområde fra
kommuneplan/-delplan
Tettsteder
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Innsatstid 3 stasjoner - optimalisert for
innsatstid til risikoobjekter - stasjon Vormsund
som deltidsstasjon og stasjon Nebbenes som
dagkasernert

Om kartet:
Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen definerer krav til innsatstid.
Kartet viser med grønt innsatstid inntil 10 minutter ut fra 3
foreslåtte brannstasjoner. Innsatstid inntil 20 minutter
vises med orange farge. Innsatstid inntil 30 minutter vises
med blå farge og innsatstid over 30 minutter vises med
rød farge.
Vær oppmerksom på at bare vegnettet innenfor
kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad,
Gjerdrum og Hurdal vises i kartbildet, men
analysen beregner også med veger utenfor disse
kommune.
I analysen er det foreslått tre stasjoner som er lokalisert
hvor de gir best dekning i forhold til risikoobjekter.

Tegnforklaring:
Brannstasjon

Innsatstid inntil 10 minutter
Innsatstid inntil 20 minutter
Innsatstid inntil 30 minutter
Innsatstid over 30 minutter
Fremtidig boligområde fra kommuneplan
/-delplan
Fremtidig næringsområde fra
kommuneplan/-delplan
Tettsteder
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