
 

 

 
 
 

Sak 35/19 – Oppgradering av Jessheim Brannstasjon 
 

 

Bakgrunn 

 

Arbeidstilsynet har i 2016 og 2017 gjennomført et nasjonalt prosjekt med mål om å redusere 

eksponering for brannrøyk/ sot/ gass for arbeidstakere i norske brann- og feiervesen.  

 

Med denne bakgrunn gjennomførte Arbeidstilsynet et postaltilsyn av hele brannvesenet og et 

fysisk tilsyn ved Jessheim og Eidsvoll brannstasjoner i 2017. Disse tilsynene medførte flere 

pålegg vedrørende det fysiske arbeidsmiljøet. Det ble også avdekket flere avvik ved 

gjennomføring av vernerunder. 

 

Øvre Romerike brann og redning IKS oversendte i 2018 en tilbakemelding og plan til 

Arbeidstilynet. De framlagte tiltak og tidsplan ble akseptert. Med bakgrunn i at nåværende 

husleieavtaler mellom selskapet og eierkommunen ikke tok hensyn til nybygg og større 

oppgraderinger av brannstasjonene, har ikke tiltakene blitt gjennomført innenfor den 

framlagte tidsplanen. Noen mindre strakstiltak er gjennomført av selskapet. 

 

 

Vurdering 

Jessheim brannstasjon er selskapets hovedstasjon og eneste stasjon med kun kasernerte 

mannskaper, en beredskapsstyrke med tilsammen 20 mannskaper. En del spesielautstyr for 

regionen er plassert ved denne stasjonen, og beredskapsavdelingens stab, samt hele 

feiertjenesten er lokalisert ved stasjonen.  

 

Dagens brannstasjonen er bygget i 1988 og er ikke tilpasset dagens krav til inndeling, rene og 

urene soner, garderober og dusjareal og tilrettelegging for begge kjønn. Bygget har ikke et 

egnet ventilasjonsanelgg. Dette medfører at det er tilnærmet ingen utskiftning av luft på 

soverom, kontorer og fellesarealer. Dette fører til dårlig inneklima, som igjen påvirker 

arbeidsmiljøet. Brannmannskaper og feiere er langt mer utsatt for kreft, lunge- og 

luftveislidelser enn de fleste andre yrkesgrupper. Det er en klar sammenheng mellom disse 

sykdommene og den eksponeringen våre medarbeidere utsettes for i arbeidet. 

 

Det er gjennomført flere møter med Ullensaker kommune, som bygningseier, hvor vi har sett 

på muligheter/løsninger for å lukke påleggene fra Arbeidstilsynet. Hovedplanen ble utarbeidet 

i samarbeid med Ullensaker kommune, og var ferdig våren 2019. En plan på finansiering 

innenfor de rammebetingelser som foreligger har vært utfordrende å bli enige om.   

 

Selskapet mottok fra vernetjenesten i selskapet 20.08.19 et varsel om stenging av Jessheim 

brannstasjon. Bakgrunnet for varselet var at utbedringene ved stasjonen ikke hadde hatt 

nødvendig framdrift.  

 

Det er i samråd med Ullensaker kommune utarbeidet en helhetlig plan for oppgradering av 

Jessheim brannstasjon, og det er oppnådd enighet med vernetjenesten. Planen har en realtivt 

stram tidsplan. 

 



 

 

 

Dagens husleiemodell 

Nåværende selskapsavtale og opprinnelig husleieavtale mellom ØRB og eierkommunene ble 

utarbeidet og inngått ved etableringen av selskapet i 2013. Husleieavtalen er ikke tilpasset 

større utbedringer på eksisternde bygningsmasse og nybygg.  

 

Selskapet har lagt til grunn gjeldene husleieavtale ved oversendelse av forslag til årsbudsjett 

2020 og økonomiplan 2020 – 2023 til eierkommunene.  

 

Selskapet har forutsatt at eierkommunene gjennomfører nødvendig oppgradering av 

brannstasjonene. Det vises til styremøte 17.06.19 der styret i sak 27/19, punkt 6 vedtok 

følgende: 

 

Styret forutsetter at eierkommunene gjennomfører nødvendig 

vedlikehold/oppgraderinger knyttet til Arbeidstilsynets krav/pålegg og avvik 

 

Kommunen plikter å stille forsvarlige lokaler til rådighet for ØRB, men eierkommunene 

mener at selskapet må dekke investeringskostnader som følge av endrede behov forårsaket av 

forhold ved selskapets virksomhet. 

 

Kostnader knyttet til oppgradering og utvidelse av eksisterende brannstasjoner er ikke 

inkludert selskapets forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. 

 

Tiltaket 

Det er i samråd med Ullensaker kommune utarbeidet en helhetlig plan for oppgradering av 

Jessheim brannstasjon.  

 

Planen inneholder følgende tiltak: 

 

1) Leie av et midlertidig modulbygg som plasseres på utsiden av eksisterende 

brannstasjon og innholder garderober, dusj, tolaletter for begge kjønn. Bygget 

inneholder også ødvendige arealer for vaskemaskiner og tørking av vernetøy og 

arbeidstøy. Arealene er dimensjonert for både beredskapsstyrken og feiertjenesten. 

Modulbygget er tilpasset kravene til ren og uren sone. 

2) Installering av nytt ventilasjonsanlegg ved stasjonen. 

3) Opprette et skille mellom vognhall og vaskehall samt montering av eget 

ventilasjonsaggregat i vaskehall. 

4) Bygging av et varmtlager til feieravdelingen i eksisterende kaldtlager. 

 

Det er ikke nok kapasitet i strømnettet til en slik utvidelse, og oppgradering av 

eksisterende trafo inngår i prosjektet. 

 

  



 

 

 

Endringsavtale/ tilleggsavtale og kalkyle 

Det inngås en direkte avtale (leieavtale )mellom leverandør av modulbygget og  Øvre 

Romerike brann og redning IKS. Leietiden er satt til 60 mnd og leiesummen er kalkulert til kr 

50 000,- / mnd. Dette utgjør en årlig leiesum på kr. 600 000,- 

 

Ullensaker kommune gjennomfører en investering for å intergrere modulene til eksisterende 

bygningsmasse og for gjennomføre nødvendige tiltak ved eksistrende brannstasjon. Det 

inngås en endringsavtale/ tilleggsavtale mellom Ullensaker kommune og Øvre Romerike 

brann og redning IKS. 

 

Ullensaker kommune foretar en investering på kr 9 932 074,- . Tilleggsavtalen regulerer en 

tilbakebetalingsplan hvor investeringen tilbakebetales over 10 år. Dette vil for 1. år utgjøre kr 

907 062,- . Beløpet prisjusteres årlig med 2 %.  

 

Ullensaker kommune har også signalisert økte driftskostnader som følge av disse tiltakene. En 

utvidelse av arealene medfører økte strømkostnader, og økte kostnader i forhod til driftavtaler 

etc. Eiendomsavdelingen beregner de faktiske økningene i kostnadene. 

 

Saken behandles i Representantskapet 17.9.19  

 

 

 

Forslag til vedtak  

Styret fremmer følgende forslag til vedtak i representantskapet: 

 

1. Fremlagt forslag til oppgradering av Jessheim brannstasjon vedtas 

2. Årlig leiekostnad er estimert til 1,7 mnok, og finansieres ved økte rammer tilsvarende 

0,85 mnok fra 2020. Øvrig kostnad på 0,85 mok finansieres innenfor selvkostområdet 

til feiertjenesten. 

 

 

 

 


