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Sammendrag 
Øvre Romerike Brann og redning (ØRB) opererer i et komplekst operasjonsområde som 

dekker flere av de raskest voksende kommunene i landet. Dette innebærer en stadig økende 

befolkningsvekst og økende næringsvirksomhet. Både Norges hovedflyplass, flere sentrale 

hovedtransportårer, og en betydelig industri- og lagervirksomhet befinner seg innenfor ØRBs 

ansvarsområde. Samtidig består store deler av operasjonsområdet av spredt bebyggelse, 

gårder, dyrket mark og utmark. Dette betyr at ØRB fungerer over et spekter som spenner 

mellom det klassiske bygdebrannvesenet og det profesjonaliserte bybrannvesenet. Denne 

mangefasetterte arbeidshverdagen har bygd et brannvesen der styrken ligger i å være den 

solide, løsningsorienterte generalisten, med motivasjon til å dekke ethvert hjelpebehov i bygd 

og by.  

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har sett på beredskapen i ØRBs operasjonsområde, og 

har tatt for seg både hendelser og kriser. Fra brann til naturhendelser, og fra ulykker til interne 

kriser. Målsettingen er å presentere godt forankrede scenarioanalyser, hvor graden av 

usikkerhet er så lav som praktisk mulig.  

Gjennom analysen har vi funnet flere sårbarheter og risikofaktorer som krever tiltak. Funnene 

er gjort både på strategisk nivå og taktisk nivå, og de innebefatter både utstyr, kjøretøy, 

kompetanse og mannskap. På strategisk nivå er den største sårbarheten mangelen på en 

beredskapsplanlegger som sitter med overordnet ansvar for planverk, styring og 

operasjonalisering av planlagt beredskap. Mangelen på en beredskapsplanlegger medfører at 

ØRB i dag ikke har en dedikert person som utvikler, forvalter og operasjonaliserer planverk 

for vårt komplekse operasjonsområde.  

Dette fører til at mange av prosessene rundt planlegging av beredskap på strategisk nivå er 

preget av tilfeldigheter.  

Sårbarhetene på taktisk nivå er preget av underdimensjonering, mangel på viktige kapasiteter 

og evnen til å lede et skadested. Minimumsbemanningen på ett vaktlag på fire viser seg i 

analysen å gi en svært høy sannsynlighet for uønskede hendelser og medfører en betydelig 

risiko. Analysen har funnet en vesentlig sårbarhet i utrykningsleders evne til å lede innsats og 

skadested når vaktlaget kun består av fire mannskaper, og at risikoen kan tas betraktelig ned 

når vaktlaget består av fem mannskaper.  

Mangelen på egen høydeberedskap i ØRB er en sårbarhet for kapasiteten ved brann og 

evakuering fra høyde. Denne sårbarheten inntreffer allerede når man har behov for stige for å 

ta noen ut av en bygning, noe som i praksis vil si at allerede ved evakuering og redning fra 

andre etasje. Analysens funn tyder på at de samarbeidsavtaler ØRB i dag har på høyderedskap 

medfører at høyderedskap ikke effektivt vil kunne inngå i en livreddende innsats grunnet for 

lange utrykningsveier.  

ØRBs feieravdeling er også innebefattet i analysen, og det er funnet sårbarheter knyttet til 

denne avdelingen.  

Tiltakene som anbefales i analysen er behov som kommer som følge av endringer i samfunnet 

og endrede krav i lovverket, og som vi finner grunnlag for i hendelser som er skissert i 

nasjonalt risikobilde (DBS, 20119) og fylkes-ROS. ØRB må gjøre tiltak for å kunne møte den 

risikoen som er skissert fra nasjonale myndigheter, og som er funnet ved hjelp av lokale 

analyser. Ved å implementere anbefalte tiltak vil ØRB i samarbeid med eierkommunene 

kunne møte dagens og fremtidens utfordringer på en bedre og mer kunnskapsstyrt måte. 
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1 Mandat og målsetninger 

1.1 Mandat 
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1.2 Organisering av prosjektet 
Arbeidet med ny risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende planverk ble organisert som et prosjekt 

med en styringsgruppe bestående av ØRB’s ledergruppe, verneombud, hovedtillitsvalgt, tillitsvalgt 

heltid og tillitsvalgt deltid. Styringsgruppen skal kvalitetssikre prosessen slik at ny ROS med 

tilhørende planverk får legitimitet både internt i ØRB og i våre kommuner.  

Prosjektleder var seksjonsleder Audun Martinsen, og sammen med prosjektkoordinator Synne Aspås 

vil de koordinere arbeidsgruppene samt involvere relevante aktører til høring og innspill.  

Kartlegging, analyse og utarbeiding av dokumentasjon utføres av arbeidsgrupper med ansatte i 

brannvesenet som pådrivere i samarbeid med relevante aktører. Brannsjef var prosjekteier og hadde 

det overordnete ansvaret for gjennomføringen av ROS-analysen. 

 

1.3 Mål og rammer 

1.3.1 Utviklingstrekk for brann- og redningsvesen  
Brann- og redningsvesen står ovenfor en utvikling som gir oss nye teknologiske muligheter og nye 

utfordringer med blant annet kompetanse. Det er gjort en rekke utredninger og studier om 

brannvesenets organisering og utdanningsbehov. Mest sentrale av disse er:  

NOU 2012: 4 Trygg hjemme er en vurdering av brannsikkerheten for særskilte risikogrupper med 

hensyn til brann.  

NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer som påpeker at dagens kompetanse etter deres 

vurdering ikke er tilstrekkelig for å kunne ivareta brann- og redningsvesenets fremtidige oppgaver og 

utfordringer.  

Brannstudien 2013: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets 

organisering og ressursbruk som utreder hvordan de samlede ressursene som blir benyttet i brann- og 

redningsvesenene i dag, kan benyttes best mulig og i samhandling med andre beredskapsaktører for å 

nå de nasjonale målene i St.meld. nr. 35 (2008–2009) Brannsikkerhet  

Rapporten Framtidens brann- og redningsvesen fra NTNU (2013) Brann‐ og redningsvesenet bør 

arbeide mer systematisk og risikobasert i planlegging og dimensjonering av beredskap enn det som 

virker å være typisk i dag. Dimensjonering av beredskapen bør være forankret i systematiske 

risikovurderinger og fagkunnskap. Mye tyder på at større brannvesen vil kunne organisere seg slik de 

kan arbeide mer faglig og rendyrke metodisk forbedring. En systematisk tilnærming til risiko kan 

tvinge fram en økt bevissthet omkring hvor stor risiko som kan aksepteres i forhold til kostnaden med 

å opprettholde et ønsket beredskapsnivå. Denne diskusjonen er krevende, men vil ha stor betydning 

for hvordan brannvesenet skal prioritere å planlegge sitt arbeid og bruk av ressurser.  

Det fremkommer et behov for:  

• Økt kompetanse  

• Systematisk og risikobasert arbeid  
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• Dimensjonering av beredskapen som er forankret i systematiske risikovurderinger og 

fagkunnskap  

For å kunne svare på om dette også er et behov for Øvre Romerike brann og redning, bør det 

utarbeides en ny risiko- og sårbarhetsanalyse. En helhetlig analyse av brannregionen med de 

muligheter og utfordringer som finnes. Det handler om å gi innbyggerne våre en tilpasset, mer effektiv 

og robust tjeneste. Dette kan oppnås ved å tilrettelegge for mest mulig effektiv bruk av de samlede 

ressursene også i samhandling med andre beredskapsaktører. 

1.3.2 Bakgrunn for prosjektet  
Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB) er et felles brannvesen for kommunene Ullensaker, Nes, 

Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal.  

Samfunnsutviklingen er slik at rammene for brannvesenets drift blir mindre og mindre detaljstyrt i 

regelverk, og i større grad funksjonsstyrt etter risiko. I Sivilbeskyttelsesloven og Brann- og 

eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter stilles det nye og større krav til risikovurderinger som 

grunnlag for dimensjonering av beredskap og utførelse av forebyggende arbeid. Denne risikoen må 

kommunen selv avdekke, analysere og dokumentere i en risiko- og sårbarhetsanalyse.  

1.3.3 Effektmål  
Det er fem mål i Stortingsmelding nr. 35, 2010 – Brannsikkerhet - som også vil stå som overordnede 

mål for ØRB’s arbeid, i prioritert rekkefølge:  

• Færre omkomne og skadde i brann  

• Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier  

• Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner  

• Styrket beredskap og håndteringsevne, også for andre ulykker enn brann  

• Mindre tap av materielle verdier  

1.3.4 Hovedmål:  
Øvre Romerike brann og redning IKS skal kartlegge risiko og sårbarhet for alvorlige ulykker og 

brann, og sammenstille dette i ny risiko- og sårbarhetsanalyse for ØRB. Deretter skal det lages planer 

og brannordning for å håndtere den kartlagte risiko og sårbarheten for å nå de fem overordnede 

målene. 

 

1.4 Aktuelle kilder 
Samfunnsutviklingen er slik at rammene for brannvesenets drift blir mindre og mindre detaljstyrt i 

regelverk, og i større grad funksjonsstyrt etter risiko. I Sivilbeskyttelsesloven og Brann- og 

eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter stilles det nye og større krav til risikovurderinger som 

grunnlag for dimensjonering av beredskap og utførelse av forebyggende arbeid. Denne risikoen må 

brannvesenet selv avdekke, analysere og dokumentere i en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Beredskapsrollen ved branner og ulykker er gjerne den som er mest synlig for offentligheten.  
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En annen viktig, men mindre synlig rolle for brannvesenet, er å føre tilsyn med bygninger, anlegg og 

områder hvor brannvern blir oppfattet som spesielt viktig på grunn av konsekvensene av, og/eller 

sannsynligheten for brann. Disse blir i lovverket referert til som særskilte brannobjekter. Tidligere har 

brannvesenet utført sitt tilsynsarbeid med utgangspunkt i et lovverk som styrte hvilke bygninger, 

anlegg og områder det skulle føres tilsyn med, og etter hvilket tidsintervall dette tilsynet skulle utføres. 

Internasjonalt og nasjonalt har det vært en trend i retning bruk av risikobasert regulering og tilsyn.  

En del av arbeidet i ROS-analysen er å innhente grunnlagsinformasjon om kommunene.  

Relevante informasjonskilder er:  

• Risiko- og sårbarhetsanalyser for virksomheter/ansvarsområder i kommunene  

• Fylkes-ROS og temakart fra fagetater, som for eksempel skredfare- og flomsonekart  

• Evalueringer og andre rapporter om tidligere hendelser med store konsekvenser  

• Rapporter fra tilsyn og øvelser  

• Eksterne analyser av kritisk samfunnsfunksjoner 

• Risikovurderinger på nasjonalt nivå, eksempelvis nasjonale krisescenarioer (DSB) 

• Forskningsrapporter 

• Kontakt og samarbeid med aktuelle aktører, for eksempel Sivilforsvaret, politiet, 

Avinor 
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2 Innledning 
ØRB er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, 

Nes og Ullensaker, som ble etablert 01.05.2013. De seks kommunene på Øvre Romerike utgjør en 

helhetlig brannvernregion med et areal på 2.056 kvadratkilometer og over 100.000 innbyggere. 

Regionen er i sterk utvikling knyttet til befolkningsvekst, trafikkvekst og næringsetableringer. 

ØRB har følgende brannstasjoner: 

 

• Jessheim – døgnkasernert med ett vaktlag 

• Eidsvoll – døgnkasernert med to mannskaper og deltidsmannskaper 

• Nannestad – deltidsmannskaper 

• Nes – deltidsmannskaper 

• Hurdal – deltidsmannskaper 

• Feiring – deltidsmannskaper 

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

avtale med Nedre Romerike brann- og redningsvesen. 

ØRB er bemannet via alle vaktordninger og har 131 ansatte. 
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2.1 Øvre Romerike frem mot 2040 
Øvre Romerike er en region som rommer både områdene der folk bosetter seg for å komme nærmest 

mulig hovedstaden og arbeidsplassene på Østlandet, og spredt befolkede kommuner som strever for å 

holde på ungdom og virksomheter. Samtidig har denne store regionen et svært uensartet 

naturgrunnlag, med både høyereliggende skogsområder, store vassdrag, noen av landets beste 

jordbruksarealer, hovedflyplass og bymessige områder som nærmest ligger i T-baneavstand til Oslo 

sentrum.  

Essensen er at Øvre Romerike er en region som stiller mangefasetterte krav til beredskap, og at både 

demografiske, næringsrelaterte og klimatiske endringer i framtida vil påvirke hvordan vi skal 

planlegge beredskap i årene som kommer.  

Kommune Befolkning 

01.01.2018           

Befolkningsframskrivning 2040, 

hovedalternativ 

Økning 

Ullensaker 36.576 53.000 16.424 

Eidsvoll 24.647 31.000 6.353 

Nes 21.681 26.200 4.519 

Nannestad 13.240 17.400 4.160 

Gjerdrum 6.704 8.000 1.296 

Hurdal 2.903 3.100 197 

Total 105.751 138.700 32.949 

 

Befolkningstallet på Øvre Romerike var ved inngangen av 2019 på 105.751 personer. Statistisk 

sentralbyrå (SSB) viser i sine befolkningsframskrivninger at vi kan vente fortsatt vekst i regionen fram 

mot 2040. Veksten vil ifølge framskrivningene fordele seg ulikt på våre eierkommuner og forsterke 

ulike utfordringer for beredskaps- og forebyggende arbeid i de forskjellige delene av vårt distrikt.  

Befolkningsframskrivningene spår at vi vil se kraftigst befolkningsvekst i sentrale strøk, mens mange 

distriktskommuner forblir tilnærmet uendret, dersom innenlands flyttemønstre de siste ti årene 

fortsetter. Det betyr at vi vil se en fortsatt sentralisering i vårt distrikt. Mens distriktskommunene kan 

se fram mot en svak økning i folketallet, vil den store veksten komme i by- og bygdesentrene i våre 

kommuner.  

2.1.1 Aldring  
Vi vil se at alderssammensetningen av befolkningen vil endre seg de neste tiårene, og må være 

forberedt på «eldrebølgen», som er et nasjonalt fenomen. I landet som helhet vil andelen av 

innbyggere over 70 år øke fra 12 prosent i dag til 21 prosent i 2060. Da vil hver femte innbygger ha 

fylt 70 år. Sterkest økning vil vi se i gruppa fra 80 og oppover, der vi vil kunne få mer enn en 

tredobling i antallet. Aldringen blir klart sterkest i distriktene, forsterket av flyttemønstre. I 2040 vil 

mer enn hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år, og om 15 år vil det for 

første gang være flere eldre enn barn og unge.  
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For vårt distrikt og vår virksomhet vil det bety at den typen brannrisiko vi forbinder med bomønster i 

distriktet og aldersgruppen over 70 år, forsterkes. I våre utkantområder vil vi altså få flere eldre som 

bor hjemme lenger, i boliger som har større brannrisiko knyttet til oppvarming, varsling, innsatstid 

osv. Samtidig får vi forsterkede utfordringer knyttet til fortetting i sentrumsstrøk, som utbygging av 

infrastruktur, god nok tilgang til slokkevann, høyhusbebyggelse, i tillegg til utfordringer knyttet til økt 

trafikk på veg og bane.  

2.1.2 Aktivitetsøkning 
Den store veksten i by- og bygdesentra skyldes i hovedsak utviklingen på og rundt hovedflyplassen, 

som også skaper arbeidsplasser og aktivitet i form av flyplassrelatert næringsutvikling og sterk vekst i 

offentlig tjenesteyting og handel.  

Effekten av den samlede aktivitetsøkningen gir blant annet slike utslag:  

• Urbanisering preget av tett og høy bebyggelse  

• Økte trafikkstrømmer på nasjonale, regionale og kommunale trafikkårer 

• Økt bruk av offentlige tjenester knyttet til integrering og ivaretakelse av innbyggernes behov  

• Økt belastning på, og behov for oppgradering av offentlig infrastruktur  

• Økt avhengighet av digital infrastruktur  

• Utfordringer knyttet til klimaendringer  

• Økte krav til profesjonalitet i utøvelse av tjenester  

• Økte forventninger fra samfunn og media – omdømme  

2.1.3 Klima 
Varmere og våtere klima 

I et foredrag avholdt på oppdrag fra gruppa som har arbeidet med foreliggende ROS-analyse 

oppsummerer Meteorologisk institutt vær- og klimaprognosene for de nærmeste tiårene slik:  

• Det blir varmere og våtere. Temperaturen er ventet å stige, og samtidig vil nedbøren 

øke. Vi vil se lengre perioder med samme værtype. 

• Konsekvensene av endrede vær- og klimaforhold er at samfunnets infrastrukturer og 

systemer vil kunne bli utsatt for belastninger de ikke er dimensjonert for, og at vi vil 

oppleve flere av «den ukjente hendelsen», der man for eksempel opplever lengre 

perioder med tørke eller nedbør, sammenfallende med andre hendelser, og resultatet 

kan bli at totalsituasjonen blir mer utfordrende enn vi er rigget for å håndtere i dag.  

• Eksempelet tørkesommeren 2018 viste at vi er utstyrt for å håndtere enkeltstående 

skogbranner, men at flere skogbranner samtidig er en utfordring som vi med dagens 

dimensjonering må strekke oss langt for å håndtere. Flere skogbranner samtidig, eller 

skogbranner som vedvarer over lengre tid, er en utfordring vi må regne med å måtte 
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håndtere. Meteorologisk institutt anslår at en tørkesommer av 2018-omfang vil kunne 

inntreffe gjennomsnittlig hvert tiende år. 
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3 Metode  
DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunene legges til grunn for arbeidet. 

Dette er en metodikk som er kjent i eierkommunene, og som synliggjør at brann og redning er en del 

av kommunenes helhetlige og sektorovergripende beredskapsplikt. Dette illustreres av figuren 

nedenfor. 

 

ROS-analysen kombinerer en «standard» oppbygning av ROS-analyse for brannvesen i Norge som er 

metoden for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Det er først og fremst 

scenarioarbeidet og risikobildet i ROS-analysen som har brukt sistnevnte metode.  

Scenarioanalysene er utarbeidet og gjennomført sammen med våre kommuner, eksterne aktører og 

samarbeidspartnere, og de er sammenfattet i et risikobilde. 

3.1 Dimensjoneringsforskriften  
Forskriften danner grunnlaget for organisering og dimensjonering av kommunens brannvesen i form 

av minimumskrav. Det er i hovedsak den enkelte kommune som skal bestemme hvilke ressurser 

brannvesenet skal disponere, på basis av risiko og sårbarhet. Minstekravene/standardkravene skal sikre 

at det i alle kommuner blir utført et minimum av brannforebyggende oppgaver, herunder feiertjenester, 

og at kommunene har en slagkraftig beredskapsstyrke med tilstrekkelig kompetanse og utrustning. 

Dokumentasjon av kommunens brannvesen skal i tillegg til minimumskrav baseres på kartlagt risiko 

og sårbarhet. I tillegg kan kommunens ønske om et brannvesen med størst mulig slagkraft gi økt 

dimensjonering, herunder vaktordning. 

3.2 Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse  
Det er krav til ROS-analyser for brannvesenet i Brann- og eksplosjonsvernloven § 10 og i 

dimensjoneringsforskriften § 2-4. Hensikten med ROS-analyser er å utarbeide et grunnlag for 

planleggingsarbeidet.  

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske 

verdier og samfunnsviktige funksjoner. Det må fremgå i analysene hvordan ØRB vil redusere 

sannsynligheten for at uønskede hendelser skal oppstå, og hvordan konsekvensene skal reduseres 

dersom slike hendelser likevel skjer. Sårbarhet er et utrykk for et systems evne til å fungere og oppnå 

sine mål når det utsettes for påkjenninger. 
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4 Brannvesenets arbeidsoppgaver 
Brannvesenets arbeidsoppgaver er nedfelt i Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 og innebefatter: 

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

brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) Gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

c) Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 

transport av farlig gods på veg og jernbane 

d) Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner 

e) Være innsatsstyrke ved brann 

f) Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- 

og sårbarhetsanalyse 

g) Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 

h) Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

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

gjennomføring av oppgavene i første ledd. 
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5 Kommunebeskrivelser 
 

Ullensaker 

 

Areal: 252 km2 

Innbyggere: 37.284 

Ullensaker kommune opplever en sterk befolkningsvekst. Kommunen vokser med ca 1.000 

innbyggere i året. Befolkningsveksten stiller store krav til utvikling. 

Administrasjonssentrum: Jessheim 

Geografi: Nesten alle innbyggerne bor i tettstedene i kommunen, hvorav over halvparten bor i 

administrasjonssenteret Jessheim. De øvrige tettstedene er Kløfta, Sand, Sessvollmoen, Borgen, 

Algarheim og Nordkisa. 

Ullensaker omfatter de sentrale deler av Romerikssletta mellom Mjøsa og Øyeren. Elva Leira danner 

vestgrensen, mens østgrensen følger stort sett Rømua. Begge grenseelvene er bielver til Glomma.  

Særegenhet: Kommunen er vertskap for Oslo lufthavn Gardermoen. Dette gir kommunen 

utfordringer, og har medført en rivende utvikling i både boligbygging og 

næringsetableringer. Tidligere var Forsvaret og landbruket de viktigste arbeidsplassene. Nå er det 

flyplassen, handel, hotell/konferanse og transport/logistikk som dominerer i næringslivet.  

Jessheim har jernbaneforbindelse til Oslo, og E6 krysser kommunen fra Dal i Eidsvoll til Kløfta. 

Fylkesveg 174 og Kongsvingervegen utgjør hovedfartsårene østover mot Nes.  

 

http://snl.no/Jessheim
http://snl.no/Kl%C3%B8fta
http://snl.no/Sessvollmoen
https://snl.no/Algarheim
http://snl.no/Nordkisa
http://snl.no/Romerikssletta
http://snl.no/Mj%C3%B8sa
http://snl.no/%C3%98yeren
http://snl.no/Leira%2Felv_i_Oppland_og_Akershus
http://snl.no/Glomma
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Eidsvoll 

 

Areal: 456 km2 

Innbyggere: 24.647  

Tilflytting og nybygging er stor som følge av nærhet til hovedflyplass og god kommunikasjon til 

tettstedene i sør. Størst aktivitet er det i den søndre delen av kommunen, på Dal, Råholt og også 

Eidsvoll verk. 

Administrasjonssenter: Eidsvoll sentrum/Sundet 

Geografi: Eidsvoll er en kommune i Akershus omkring sørenden av Mjøsa og øvre del av Vorma. 

Kommunen ligger lengst nord i fylket, og har et areal på 456 km2. Kommunen fikk sine nåværende 

grenser i 1964, da Eidsvoll og Feiring ble slått sammen. Kommunen grenser i nordvest til Oppland og 

i nordøst til Hedmark fylke. Eidsvoll ligger i den nordlige delen av det geologiske Oslo-feltet, og er 

åslendt i nord, med store skogområder, og flater ut mot Romerikssletta i sør. Kommunen grenser i 

nord til Østre Toten og Stange, i øst til Nord-Odal og Nes, i sør til Ullensaker og i vest til Nannestad 

og Hurdal. Kommunen ligger også svært sentralt plassert, midt mellom Oslo - Gjøvik - Hamar - 

Kongsvinger, og bare 15 km fra den nye hovedflyplassen på Gardermoen. 

Særegenhet: Eidsvoll er en jord- og skogbrukskommune, med svært variert størrelse på brukene. Det 

produseres i stor grad korn og poteter, og Eidsvoll er en stor husdyrkommune. Skogbruk og relatert 

industri er en viktig del av kommunens industrivirksomhet, men det er også næringsmiddel- og 

verkstedindustri i kommunen, jevnt fordelt på tettstedene i sør. E6 går gjennom kommunen nord/sør, 

og på Minnesund møter E6 fylkesveg 33. Eidsvoll er siste stoppested på flytoget fra Gardermoen, og 

har jernbaneforbindelse i retning Hamar og sørover mot Oslo.   

http://snl.no/Akershus
http://snl.no/Mj%C3%B8sa
http://snl.no/Vorma
http://snl.no/Feiring
http://snl.no/Oppland
http://snl.no/Hedmark
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Nannestad  

 

Areal: 341 km²  

Administrasjonssenter: Teigebyen 

Innbyggere: 13.446  

Geografi:  

Nannestad grenser til Hurdal i nord, Eidsvoll og Ullensaker i øst, Nittedal og Gjerdrum i sør og 

Lunner og Gran i øst. Kommunens sørøstlige del ligger på Romerikssletta, mens den nordvestlige 

delen ligger på Romeriksåsen. Bosetningen er konsentrert til Romerikssletta, med tettstedene Maura, 

Teigebyen (Midtbygda), Åsgrenda, Løkenfeltet og Eltonåsen, mens den nordvestlige delen av 

kommunen har store skogområder. I nordøst ligger sørspissen av Hurdalsjøen. 

E16 krysser Nannestad fra nærområdet til OSL i øst til Leirsjøen i vest, der vegen går gjennom tunnel 

til Grua i Lunner kommune, og videre til riksveg 4. Fra trafikknutepunktet Nordmokorset går 

fylkesveg 180 nordover til Hurdal, Skrukkelia og riksveg 4 i Gran kommune. Riksveg 120 gjennom 

Maura og riksveg 174 via Gardermoen er forbindelser til E6 og Oslo. 

Særpreg: 

Nannestad er en jord- og skogbrukskommune, og næringsvirksomheten i kommunen er preget av 

dette. En stor andel av jordbruksarealet brukes til kornproduksjon. Nærheten til OSL og byene i sør 

gjør at kommunen har opplevd befolkningsvekst, særlig i tettstedene i sør, og mange innbyggere har 

arbeid utenfor kommunen.  

 

 

http://snl.no/Romerikssletta
http://snl.no/Maura
http://snl.no/Teigebyen
http://snl.no/%C3%85sgrenda
http://snl.no/L%C3%B8kenfeltet
http://snl.no/Elton%C3%A5sen
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Nes  

 

Areal: 637 km2 

Innbyggere: 21.681 

Administrasjonssenter: Årnes 

Geografi:  

Nes i Akershus grenser til Eidsvoll i nord, Ullensaker og Sørum i vest, og Nord-Odal, Sør-Odal og 

Eidskog i øst og Aurskog Høland i sør. Nes ligger dels på gammel, leirholdig havbunn, dels på lave, 

skogkledde åser, og er selve elvekommunen på Øvre Romerike. Vorma og Glomma deler kommunen i 

tre, og møtes ved Vormsund. Kongsvingerbanen går gjennom kommunen, og E16 som forbinder E6 

med Sverige via Kongsvinger går gjennom Nes. Kommunen har fylkesveg nordover til Eidsvoll på 

begge sider av Vorma. 

Særegenhet:  

Nes har landets tredje største jordbruksareal, og landets største kornareal og –produksjon, og er en stor 

jordbrukskommune med bruk av ulik størrelse. Arbeidsplassene i kommunen finnes i blant annet 

næringsmiddelbransjen, trevare- og møbelindustri, kraftproduksjon ved Funnefossen i Glomma, 

Romerike biogassanlegg, Esval Miljøpark og andre bedrifter. Årnes og Vormsund er viktige 

handelssentra. Nes har hatt stor befolkningsvekst i senere år, og har flere tettsteder. 
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Gjerdrum  

 

Areal: 83 km² 

Innbyggere: 6.799 

Administrasjonssenter: Ask 

Geografi:  

Gjerdrum ligger på den sørvestre delen av Romerikssletta, og er regionens minste kommune. 

Kommunen grenser mot Skedsmo og Sørum i sør, Ullensaker i øst, Nannestad i nord og Nittedal i 

vest. Fylkesveg 120 går gjennom kommunen fra nord til sør, og forbinder kommunen med E6 i sør og 

Nannestad i nord. Elvene Leira og Gjermåa, som er vernet mot kraftutbygging, renner gjennom 

kommunen.   

Særegenhet:  

Gjerdrum er en jord- og skogbrukskommune, med innslag av industri, men mange innbyggere arbeider 

utenfor kommunen. Gjerdrum har, med sin plassering i forhold til Oslo, Gardermoen og byene på 

Romerike, sett en stor befolkningsøkning de senere årene. Nybygging og etablering har først og fremst 

skjedd i de sørligere deler av kommunen.  
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Hurdal  

 

Innbyggere: 2.882 

Administrasjonssenter: Hurdal Torg 

Areal: 261 km² 

Geografi: 

Hurdal grenser til Nannestad i sør, Gran i vest, Eidsvoll i øst og Østre og Vestre Toten i nord. 

Kommunen har store, til dels høyereliggende skogområder, der vi finner det høyeste punktet i 

Akershus: Fjellsjøkampen på 812 m.o.h. De største innsjøene er Hurdalsjøen, Skrukkelisjøen, 

Øyangen, Tisjøen og Fjellsjøen.  

Særegenhet:  

Administrasjonssentrum i Hurdal er Hurdal Torg i nordenden av Hurdalsjøen, der også barne- og 

ungdomsskole og brannstasjon er lokalisert, men kommunen har også mindre bygdesentra i Skrukkelia 

og på vestsida av Hurdalsjøen. Kommunen er preget av spredt boligbebyggelse, og har områder med 

overveiende hyttebebyggelse. Ved nordenden av Hurdalsjøen ligger Hurdal økolandsby. 

Kommunen har flere gjennomfartsveger: Fylkesveg 180 som forbinder riksveg 4 på Lygna med E6 på 

Ormlia i Eidsvoll via Hurdal Torg og østsida av Hurdalsjøen og som på vestsida av sjøen er 

gjennomfartsåre til Nordmokorset i Ullensaker. Fra Torget er fylkesveg 554 forbindelsen til 

Minnesund i Eidsvoll.  

Hurdal er en skog- og jordbrukskommune, og til tross for stor rasjonalisering i disse næringene, er det 

fortsatt arbeidsplasser knyttet til skog og primærnæringene. Det er også småindustri som sagbruk og 

trevare, men mange av innbyggerne pendler til nabokommuner. 

Hurdal er den kommunen i vår region som har lavest innbyggertall, og er mindre preget av tilflytting 

og utbygging enn nabokommunene lenger sør. 
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6 Brannforebyggende arbeid 
 

• Alt for mye av samfunnets innsats dreier seg om å bøte på skader og problemer som 

allerede har inntruffet.  

• Vi må forebygge mer for å reparere mindre”.  
 

Regjeringens strategi for forebygging, av 8. juli 2009: 

 

 

I St.meld. nr. 35 (2008–2009) Brannsikkerhet fremheves målrettet satsing på forebyggende 

arbeid som hovedstrategi for å forhindre og redusere konsekvensene av branner, og i St.meld. 

nr. 10 (2016–2017) Samfunnssikkerhet- risiko i et trygt samfunn fremgår det at det er en 

forutsetning for god brannsikkerhet at det legges til rette for godt forebyggende arbeid i 

kommunene.  

I St. Meld. nr. 29 Samfunnssikkerhet fremgår det at kommunikasjon er et viktig virkemiddel i 

det forebyggende arbeidet. 
 

Ros-analysen for Øvre Romerike brann og redning - IKS for 2020 bygger på risiko- og 

sårbarhetsanalyser (revidert 2013) for alle kommunene innenfor selskapets geografiske 

område, ØRB-IKS sin analyse av brannrisiko og sårbarhet (2015) samt avdekkede forhold i 

siste versjon 2019 / 2020. 

 

Gardermoregionen har hatt og kommer framover til å bli preget av stor vekst innen alle 

samfunnsmessige dimensjoner.      

For å nå Regjeringens føringer og å kunne imøtekomme de utfordringer som Risiko og 

Sårbarhetsanalysen avdekker i vår region, må forbyggende arbeid bli høyt prioritert. 

 

Riktig kompetanse og bemanning samt administrative IKT-verktøy er en forutsetning for å 

kunne møte dagens og framtidens krav og utfordringer. 
 

6.1 Utsatte grupper 
Tre av fire personer som omkommer i brann tilhører risikoutsatte grupper, og ni av ti i risikogruppene 

omkommer i eget hjem. Mange av disse mottar tjenester i hjemmet fra kommunen. Økt samarbeid og 

god kommunikasjon mellom ulike kommunale tjenesteytere er viktige forutsetninger for systematisk 

brannforebygging. (REF – veileder – samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet 

for risikoutsatte grupper) 
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Nasjonal statistikk peker på behovet 

for satsning på brannforebygging mot 

risikogruppen. I tillegg ser vi av intern 

statistikk, blant annet på antall 

bekymringsmeldinger, at det kan tyde 

på at vi pr. dags dato ikke når mange 

nok i risikogruppen. Statistikk i BRIS 

for 2018 viser at ØRB har rykket ut til 

17 branntilløp der personer i 

risikogruppen har medvirket til 

hendelsen. Det er ikke unaturlig å 

tenke seg at hendelser er 

underrapportert. 

ØRB og eierkommunene har signert 

avtalen «Trygg hjemme» som har som mål at kommunens ansatte som yter tjenester til brukere i 

kommunene på Øvre Romerike, samarbeider med brannvesenet for å bidra til at færrest mulig av 

kommunenes innbyggere kommer til skade eller omkommer som følge av brann. Dette skal skje 

gjennom å kartlegge brukere som ikke klarer å ivareta egen brannsikkerhet, eller har en adferd som 

medfører risiko for brann, samt bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt. 

Det er opprettet et nettverk av kontaktpersoner i brannvesenet og eierkommunene for å sørge for 

fremdrift i arbeidet. Nes kommune og brannvesenet har vært i dialog om oppstart av kartlegging av 

brukere av hjemmetjenester med tilhørende tiltak. Øvrige kommuner starter med arbeidet med 

forankring og kompetanseheving i egne tjenester samt gjennomføring av kartlegging av brukere etter 

sommeren. 

Videreutvikling av avtalen besluttes etter årlige evalueringer ved kontaktpersonene. Pr. nå kan det tyde 

på at det er naturlig at flere kommunale aktører blir innlemmet i arbeidet, det være seg kommunale 

eiendomsselskap eller andre lavterskeltjenester som når risikogruppen før behovet for hjemmetjenester 

melder seg. 

6.2 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Ny forskrift om brannforebygging av januar 2016 sier at fritidsboliger også skal motta behovsprøvd 

feiing og tilsyn, minimum hvert fjerde år. Vi har 2.700 fritidsboliger i vår region. Vanlige boliger har 

behovsprøvd feiing og tilsyn. 

Feieravdelingen har hatt utfordringer med rekrutering. Det er for tiden 14 stillingshjemler i 

avdelingen, åtte av disse er besatt. Dette har resultert i etterslep av utføring av lovpålagte oppgaver i 

våre eierkommuner. Det er fremlagt en handlingsplan for hvordan dette skal arbeides videre med, og 

hvordan dette skal implementeres i en ny feier-/ forebyggende avdeling.  

Elementer som må ses på for å kunne levere de lovpålagte oppgavene i henhold til nye lovendringer 

og i tråd med den kvaliteten innbyggere forventer er: 

• Nytt fagsystem for den nye kombinerte forebyggende- og feieravdelingen. 

• Effektivisering og optimalisering av tilsyn og feiertjenesten. 
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• Arbeide videre med tiltaksplan for feieravdelingen sak 29/19. 

• Implementere lovpålagt saksbehandling i tjenesten. 

• Samarbeid med eierkommunene 

• Saksbehandling vedrørende oljetanker 

Organiseringen av arbeidet som utføres i avdelingen må videre også innbefatte IKT-området, sak- og 

arkivarbeid, og hvordan fagarbeidere kan effektivisere sitt arbeid, som igjen gir høyere frekvens av 

tilsyn og feiing. Her kan man se til Merseyside Fire and Rescue Service i England. Ved bruk av 

administrative ansatte som avlaster fagarbeidere, kunne antall tilsyn effektiviseres med 50 %. 
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7 Særtrekk for brannregionen. 
 

7.1 Oppdrag pr. kommune 

 

 

7.2 Innsatstid 
Våre eierkommuner har flere objekter der brannvesenet har ti minutters responstidskrav jfr. 

Dimensjoneringsforskriften; dette har lagt grunnlaget for dagens geografiske plassering av 

brannstasjoner. Disse objektene fordeler seg på næringssentre, industri, helseinstitusjoner, tett trehus 

bebyggelse og verneverdige objekter.   

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., 

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 risikoen. 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. 

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

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

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

for lokalisering av brannstasjoner. 

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

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

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

lengre innsatstid aksepteres. 

 

Antall opprdag pr kommune 2016 2017 2018
Endring i % fra 

foregående år

Ullensaker 683 643 700 9 %

Eidsvoll 321 402 428 6 %

Nes 353 363 404 11 %

Nannestad 148 137 203 48 %

Hurdal 66 65 84 29 %

Gjerdrum 59 43 64 49 %

Totalt eksklusive oppdrag for andre kommuner 1630 1653 1883 14 %
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Nes kommune har følgende objekter som dekkes av Nes brannstasjon i Årnes sentrum: 

 

Eidsvoll kommune har følgende objekter som dekkes av Eidsvoll brannstasjon og Feiring 

brannstasjon: 

 

 

Nannestad kommune har følgende objekter som dekkes av Nannestad brannstasjon: 

 

Hurdal kommune har følgende objekter som dekkes av Hurdal brannstasjon:

 
 

  

Kommune Objekt Adresse GBNR Koordinater Avstand km.

0236 Nes
Helse Nes Sykehjem Hagaskogvegen 190, 2150  Årnes 168/322-323 N:6667321 Ø:637677 1,1

Nes bo og behandlingsenter/Incita Leirvegen 4 -12, 2150 Årnes 167/105-85 N:6668126 Ø:637625 1,4

Furukollen psyk. Senter Svarverudvegen 200, 2150 Årnes 165/37 N:6666819 Ø:638731 2,3

Akershus universitessykehus / Elvestad Nedre Hagaveg 305, 2150 Årnes 175/43 N:6665159 Ø:645340 3,3

Milepælen / Eimarud Nedre Hagaveg 305, 2150 Årnes 175/24 N:6664950 Ø:635490 3,5

Kjøpesenter over 5000 m2 BB. Senteret / Nes kulturhus Rådhusgata 11 A-B-C, 2150 Årnes 168/375. 168/396 N:6667624 Ø:637153

Amfi Euroseteret / GOLF hotellet m/ 12 rom 2160 Vormsund 57/5-6. 56/20-64-65 N:6670702 Ø:633828

Konsentrert industri / næringspark Nedre Hagaveg 15. Sameiet Årnes tek. verksted Nedre Hagaveg 15 A - D,  2150 Årnes 169/161 N:6667395 Ø:636827

Nedre Hagaveg 17. 2150 Årnes 169/85 N:6667170 Ø:636810

Årnes Næringspark Folmovegen 16, 2150 Årnes 167/293 N:6668831 Ø:638565

Helse Feiringklinikken Årnesvegen 27, 2093 Feiring 232/62 N:6706536 Ø:619049 1,4/20

Vilberg helsetun Helge Neumannsveg 5, 2080 Eidsvoll 17/178 N:6690699 Ø:625164 4,9

Bøn sykehjem Bønbakken 13 B, 2073 Bøn 138/206 N:6685799 Ø:621819 5,7

Valstad sykehjem Bråtastubben 6, 2074 Eidsvoll Verk 97/44 N:6685768 Ø:619484 6,4

Pålsejordet bosenter Nils Paulsens veg 2, 2072 Dal 92/592 N:6681877 Ø:621589 11

Kjøpesenter over 5000 m2 Trondheimsvegen 266 - 268 Trondheimsvegen 266 - 268, 2070 Råholt 138/3 N:6685270 Ø:619977

Råholtsenteret Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt 95/483 N:6684692 Ø:620246

Husklyger over 800m2 uten Eidsvoll Sundet Sentrumsområdet 16/3.16/8.16/11 med fler N:6690171 Ø:624666

tilfredsstillende branncelleinndeling N:6690132 Ø:624708

mellom bruksenheter og avstand 

mindre enn 8 meter.

Konsentrert industri / næringspark Finsbråten Prost Krags veg 29, 2080 Eidsvoll 17/216 N:6690320 Ø:624999

Moelven Eidsvold Værk AS Sagvegen 10, 2074 Eidsvoll Verk 97/40 N:6686549 Ø:619462

Moelven Eidsvoll AS Myhrersvingen 9, 2080 Eidsvoll 59/55 N:6690144 Ø:622772

Helse Nannestad pleie og omsorgssenter Mikkel revs veg 2, 2030 Nannestad 27/1 feste 84 N:6677941 Ø:611903 2

Kjøpesenter over 5000m2 Nei

Konsentrert industri / næringspark Nei

Helse Hurdal helsetun Doktorvegen 13, 2090 Hurdal 18/149 N:6700727 Ø:613795 1,1

Østsiden senter for utredning og behandling Haugnesvegen 5, 2090 Hurdal 19/66 N:6695633 Ø:614185 7,8

Kjøpesenter over 5000 m2 Nei

Konsentrert industri / næringpark Nei
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Ullensaker kommune har følgende objekter som dekkes av Jessheim brannstasjon: 

Gjerdrum kommune har følgene objekter som dekkes av Jessheim og Skedsmo brannstasjon 

 
 

7.3 Risikoobjekter som overstiger kravet til 10 minutters innsatstid 
Her vises innsatstiden fra eksisterende stasjoner til objekter som ikke nås innen kravet på 10 minutter. 

Navn Tid Stasjon 

Eivensstuen 1-4  10.5  Skedsmo  

Hurdal syn- og 
mestringssenter  

10.5  Hurdal  

Kløfta bo- og aktivitetssenter  11.5  Jessheim  

Oslo kommune biogass  14.5  Årnes  

Pålsejordet bosenter  12  Eidsvoll  

Romerikssenteret  11  Jessheim  

Østsiden senter for utredning 
og behandling  

12.5  Hurdal  

Oslo Lufthavn Avinor 12.5 Jessheim 

 

7.4 Innsatstid til tettsteder  
Når det gjelder innsatstid til tettsteder, hvor kravet er 20 minutter, har vi noen tettsteder som ikke 

dekkes innenfor 20 minutter:  

Aulifeltet: total befolkning ca. 2.817 – deler ikke innenfor 20 minutter – nærmeste stasjon er Årnes.  

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

stasjon er Årnes. 

   

  

Helse Gjerdrum bo og behandlingssenter Nystuen 1, 2022 Gjerdrum 38/13 N:6660516 Ø:613515 9

Kjøpesenter over 5000 m2 Eivensstuen 1-4 2022 Gjerdrum 42/129 N:6661026 Ø:613267

Konsentrert industri / næringpark Nei

Helse Gjestad bo og aktivitetssenter Dølivegen 1, 2067 Jessheim 135/1 N:6669506 Ø:619719 4,5

Gystadmyr bo og aktivitetssenter Myrvegen 73, 2067 Jessheim 192/7 N:6669670 Ø:621583 1

Kløfta bo og aktivitessenter Hellenvegen 10, 2040 Kløfta 16/156 N:6662111 Ø:618577 10

Kjøpesenter over 5000 m2 Jessheim storsenter Storgata 6, 2067 Jessheim 135/115 og 135/527 N:6669328 Ø:620641

Romerikssenteret Tronheimsvegen Kløfta 86, 2040 Kløfta 29/63 N:6661810 Ø:618860

Konsentrert industri / næringpark Coop Norge lager Vilbergvegen 130, 2067 Jessheim 152/59 N:6672943 Ø:619133

XXL lager Bonntjennsvegen 13, 2055 Nordkisa 176/8 N:6673516 Ø: 620789

Ahlsell sentrallager Bonntjennsvegen 12-14, 2055 Nordkisa 176/7 N:6673510 Ø: 621017
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7.5 Særskilte brannobjekt 
Kommune A B C 

Gjerdrum 17 5 2 

Ullensaker 123 69 4 

Nes 65 14 5 

Eidsvoll 83 26 3 

Nannestad 40 5 1 

Hurdal 11 2 2 

Total 339 121 17 

 

7.5.1 Kriterier for særskilte brannobjekt 
A-objekt – Fare for tap av mange menneskeliv. 

B-objekt – Bygninger/anlegg med særlig brannfare, fare for stor brann eller store samfunnsmessige 

konsekvenser. 

C-objekt – Kulturhistoriske bygninger 

Nye kriterier for særskilte brannobjekt er vedtatt i ledergruppe 16. september 2019 og vil bli nærmere 

beskrevet i forebyggendeanalysen. 

 

7.6 Vannkapasitet/ tankbil 
Forskrift om brannforebygging § 21: «Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen 

fram til tomtegrenser i tettbebygde strøk er tilstrekkelig for å dekke brannvesenets behov for 

slokkevann».  

Veiledningen til teknisk forskrift § 11-17 beskriver de preaksepterte løsninger for vannforsyning 

utendørs for ulike bebyggelser som tilfredsstiller funksjonskravet for tilgang til slokkevann. Samtidig 

er det brannvesenets organisering, utstyr og innsats som er bestemmende for slokkevannsbehovet.  

Brannvesenets tilgang på slokkevann utover det kommunale ledningsnettet skal dermed medregnes, 

herunder bruk av tankvogn.  

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet fastslår at bruk av tankbil 

ikke kan erstatte manglende slokkevannsforsyning i tettbebygd strøk. Tankbil vil bare erstatte 

manglende vannforsyning i boligstrøk med liten spredningsfare.  

I kommunens ROS-analyse foreslås det fra Norsk vann at bruk av tankbil også inngår (også i 

tettbebygd strøk), og sees i sammenheng med drikkevannskvalitet og økonomi (behovet for 

oppgradering av ledningsnettet). Oppgradering av eksisterende ledningsnett er ofte eneste reelle 



 

Side 25 av 43 

mulighet for å tilfredsstille dagens krav til slokkevann, noe som kan være uforholdsmessig kostbart og 

kan gå på bekostning av drikkevann (hygienekrav). I ROS-analysen må det være kartlegging av 

tilgjengelig slokkevannskapasitet, deretter må man vurdere hvilke løsninger som totalt sett vil være 

mest gunstig (dersom ikke behovet er dekket). Som del av ROS-analysen kan det være aktuelt å 

dokumentere og verifisere at brannvesenets organisering, utstyr og innsats vil medføre redusert 

vannforbruk i forhold til tradisjonell slokketeknikk, samtidig som brannsikkerheten minimum 

opprettholdes på et tilsvarende nivå. Hvorvidt f.eks. bruk av tankbil er egnet til å dekke hele eller deler 

av brannvesenets behov for slokkevann, (både i tettbebygd strøk og i spredt bebyggelse), må vurderes 

av den enkelte kommune som en del av ROS-analysen for brannberedskap. I noen områder er det da 

tilstrekkelig med tankbil, men det kan være områder hvor brannvesenet har særskilte krav til 

slokkevann, herunder industriområder med høy eller svært høy brannbelastning, hvor 

slokkevannsbehovet vil være stort.  Dette er elementer ØRB må være pådriver av å få inn i de 

kommunale ROS-analysene. Det må også arbeides for at dette blir et element i ny regional helhetlig 

ROS-analyse for Gardermoregionen. 

7.6.1 Beredskap for tankbil 
Forebyggendeforskriften § 5-4 pålegger kommunen å sikre tilstrekkelig vannforsyning til 

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

kommunens brannvesen disponerer passende tankvogn. 

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

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

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

der det ikke kommer i konflikt med annet regelverk. 

Tankbil vil etter forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn ikke kunne erstatte manglende 

slokkevannforsyning i tettbebygd strøk. Tankbil vil bare kunne erstatte manglende vannforsyning i 

boligstrøk med liten spredningsfare. 

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

dimensjoneringsforskriften opp intensjonene i forebyggendeforskriften ved å pålegge brannvesenet å 

bringe med seg tankbil. 

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

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

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

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

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

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

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

 

7.7 Beredskap for høyderedskap 
Byggteknisk forskrift slår fast at byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og 

slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- 
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og slokkeinnsats. Tradisjonelt er det krav om to uavhengige rømningsveger fra bygninger der rømning 

ikke kan skje til sikkert sted, det vil si direkte ut på terreng eller over i annen brannseksjon.  

Både tidligere og gjeldende byggeforskrifter åpner for at boligbygninger inntil åtte etasjer kan ha ett 

trapperom. Det forutsettes da at alle boenheter i bygningen er tilgjengelig med høyderedskap fra 

brannvesenet. Det stilles krav til både oppstillingsplasser i angitt størrelse og antall som er 

tilgjengelige til enhver årstid.  

Grunnet overgangsregler ved nye forskrifter ble det bygget etter gammel standard mange år etter 2010. 

Det er således en rekke eksisterende bygg med bare røykvarslere og ett trapperom. 

I forbindelse med Konsekvensvurdering: Lokalisering av ny brannstasjon i området Jessheim kartla 

Norconsult situasjonen i 2014. Da var det 94 bygninger med 4 etasjer og høyere i vårt ansvarsområde. 

I 2019 har antallet økt til 167, en økning på over 77 %. 

Nedenfor fremstilles antall bygninger over 3 etasjer fordelt på tettsteder. 

Tettsted  2019  

Eidsvoll  13  

Eltonåsen  1  

Grønlund  4  

Jessheim  83  

Kløfta  3  

Maura  5  

Neskollen  1  

Råholt  8  

Teigebyen  8  

Vormsund  1  

Årnes  23  

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

17  

Norconsult 2019 

Kravet til høyderedskap er i dag dekket via samarbeidsavtale mellom ØRB og Oslo lufthavn og 

mellom ØRB og Nedre Romerike brann og redningsvesen, men dette er en ugunstig løsning, da det 

kan ta lang tid å få den innsatsklar. OSL må frigjøre 2 mannskaper for å kjøre den, og det er ingen 

garanti for at den er tilgjengelig i en gitt situasjon. Det er også undersøkt mulighet for å få bistand fra 

Nedre Romerike brann og redningsvesen hvor det kan anmodes om bistand, men det vil ikke kunne 

være en fullverdig beredskapsløsning. 

Arbeid i høyden er en del av den grunnleggende taktikken ved bekjempelse av brann. Behovet for 

adkomst over bakkenivå er nesten konstant ved brann i bygning, og denne adkomsten gir mulighet for 

flere taktiske tilnærminger, blant annet hulltaking av tak, bruk av slokkemidler, og ikke minst redning.  

Brannmannskapene er avhengige av verktøy for å ta seg opp over bakkenivå, og kan i enkelte tilfeller 

anvende stigemateriell opp til seks meters høyde, men da kun som en adkomst, og ikke som en 

plattform for arbeid. Dette betyr at stigemateriellet ikke kan anvendes til redning, bruk av 

slokkemidler, og andre oppgaver som går utover det å klatre fra bakkenivå og til en adkomst maks 

seks meter opp.  
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Høyderedskap er verktøyet som gir brannmannskapene en sikker plattform for arbeid i høyden. Denne 

plattformen setter mannskapene i stand til å sikkert ta seg opp på tak, benytte slokkemidler i høyden 

og redde personer ut fra vinduer, balkonger o.l. Plattformen er konstruert for sikkert arbeid, med 

fallsikring rundt kurven og mulighet til å feste seg til plattformen når man f.eks. forlater denne for å 

arbeide på tak.  

Høyderedskap har best effekt når den er en del av første utkall og ankommer stedet sammen med de 

andre ressursene. Den får da direkte effekt på livreddende innsats, og kan utgjøre en forskjell. 

Brannmannskapene kan ikke redde ut personer fra stige dersom de ikke kan klatre ut selv. Å berge en 

livløs eller bevegelseshemmet person ut med stige er så risikabelt at det med stor sannsynlig vil kunne 

gi alvorlige konsekvenser.  

Når det gjelder taktikken for å bekjempe brannen, er tid en avgjørende faktor. Høyberedskap vil bistå 

brann mannskapene direkte med adkomst i høyden, slik at de får ventilert branngassene, satt inn 

riktige slokkemidler på riktig sted i byggkonstruksjonen, og etablert begrensningslinjer for å stanse 

brannen. Denne bistanden har også stor påvirkning på mannskapenes helse, miljø og sikkerhet (HMS), 

da de kan arbeide trygt i høyden, uten fare for fall og andre belastninger.  

7.8 FAST-database 
Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som oppbevarer farlig stoff over visse mengder, 

skal melde dette til DSB. FAST (Farlig stoff)-databasen inneholder informasjonen som eier/bruker av 

anlegg har meldt inn til DSB. Brannvesen, 110-sentraler, kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner 

er gitt tilgang til FAST og kan enkelt hente informasjon om anlegg med farlig stoff innenfor sitt 

geografiske ansvarsområde. Informasjonen er nyttig i tilsyns-, beredskaps- og arealplanleggingen i 

kommuner og fylker.  

7.9 Objekter med direktevarsling til 110 
Flere objekter har krav om eller ønsker å koble seg til med direkte brannvarsling til 110-sentralen. 

Dette kan være skoler, barnehager, kjøpesenter, kirker, lagerbygg, haller osv. Det er 453 slike objekter 

i vår region, kommunevis fordelt i følgende tabell: 

Kommune Antall 

Ullensaker 225 

Eidsvoll 63 

Nes 89 

Nannestad 47 

Hurdal 12 

Gjerdrum 17 

Totalt 453 

Antall alarmer pr. 01. jan 2019 
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7.10 Storulykkebedrifter 
I virksomheter som håndterer farlige kjemikalier kan det skje ulykker med alvorlige konsekvenser for 

mennesker, miljø og materielle verdier. Disse virksomhetene faller inn under forskrift om storulykker. 

Denne forskriften er et viktig bidrag til å redusere uhell med utslipp og eventuelle branner eller 

eksplosjoner, og DSB gjennomfører tilsyn. Totalt er det registrert to bedrifter med storulykkepotensial 

i vår region. 

Storulykkeforskriften deler bedriftene i to grupper utfra mengden farlige stoffer som håndteres i 

virksomheten: 

§ 9 (1 stk. i ØRB) er virksomheter som oppbevarer de største mengdene, og disse er pliktige til å sende 

sikkerhetsrapport og pliktige til å informere relevante offentlige myndigheter om forhold av 

beredskapsmessig betydning. 

§ 6 (1 stk. i ØRB) er virksomheter som kun er pliktige til å sende melding til DSB i forhold til 

forskriften.  

 

7.11 Industrivernpliktige bedrifter 
Industrivernet er industriens egen beredskap, som raskt kan håndtere branntilløp, personskader og 

lekkasjer av gass og farlige kjemikalier, før nødetatene kommer. Industrivernet består av lokalkjente 

ansatte som er trent og utstyrt for å håndtere aktuelle hendelser på egen arbeidsplass. Det stilles krav 

til kunnskap og erfaring på de ulike fagområdene. Innenfor ØRBs slokkeområde er det registrert 11 

industrivernpliktige bedrifter. 

 

7.12 Kritiske samfunnsfunksjoner og funksjonalitet 
Samfunnets avhengighet av ulike typer forsyninger og infrastrukturbaserte tjenester gjør at svikt her 

vil forplante seg til andre deler av samfunnet. Dette vil kunne medføre svekket styringsevne og 

svekket sikkerhet for befolkningen. For eksempel vil svikt i forsyningen av elektrisk energi kunne gi 

følgeeffekter som bortfall av vann og avløp, finansielle tjenester, elektronisk kommunikasjon osv. I 

tillegg til å medføre svikt i andre samfunnsfunksjoner, kan alvorlig svikt i de funksjonene som inngår i 

denne kategorien, utløse konsekvenser i form av uro, bekymring og problemer i hverdagen, og dermed 

innvirke på befolkningens trygghet. Av fysiske forsyninger til befolkningen er mat, vann og drivstoff 

særlig viktig. Innenfor de enkelte sektorene vil det i tillegg være andre varer som må ivaretas som en 

del av arbeidet med å sikre kontinuitet i leveransene fra virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon. 

Til sammen er det definert syv samfunnsfunksjoner under kategorien samfunnets funksjonalitet: 

Forsyningssikkerhet, Vann og avløp, Finansielle tjenester, Kraftforsyning, Elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester, Transport og Satellittbaserte tjenester. 
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Systematisk fremstilling av beredskapsapparatet og forholdet mellom begrepene 

• Forsyning av mat og medisiner 

• Ivaretakelse av behov for husly og varme 

• Forsyning av energi 

• Forsyning av drivstoff 

• Tilgang til elektronisk kommunikasjon 

• Forsyning av vann og avløpshåndtering 

• Fremkommelighet for personer og gods 

• Oppfølging av særlig sårbare grupper 

• Nødvendige helse- og omsorgstjenester 

• Nød- og redningstjeneste 

• Kommunens kriseledelse og krisehåndtering 

Ansvaret for sikkerhet og beredskap skal i størst mulig grad skje med samme organisasjon som i 

normalsituasjonen og på lavest mulig nivå. 

For å forebygge krisesituasjoner og for å kunne iverksette tiltak når kriser oppstår, er det nødvendig at 

aktørene kjenner sine roller og sitt ansvar. Områder med uavklarte ansvarsforhold vanskeliggjør 

samhandling, og kan være et hinder i arbeidet med å begrense omfanget av og konsekvenser av kriser. 

ØRB er i gang med å kartlegge vårt ansvar i dette bildet sammen med våre eierkommuner. Dette 

gjøres i form av en regional ROS-analyse. Dette arbeidet starter januar 2020. I dag finnes det ikke nok 

resurser i selskapet til å kunne forvalte dette arbeidet på en systematisk måte. 
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7.13 Nødnett 
Innføring av Nødnett har vært positivt for brann- og redningsvesenet. Alarmsentralen vet om de har 

oppnådd kontakt med lokalt brannvesen i løpet av kort tid etter at hendelsen har oppstått, og hvor 

mange mannskaper som møter. Dette er positivt, spesielt for deltidsstasjoner uten vaktordning. 

Nødnettet har en god dekningsgrad. Ved utalarmering skal nærmeste ledige ressurs kalles ut, slik at 

forulykkede får hjelp så snart som mulig. Dette medfører at noen brannstasjoner dekker et større 

område enn andre, med tanke på geografi og adkomstsmuligheter. 

Nødnettet gir oss også en økt sårbarhet i forbindelse med bortfall av strøm osv., ved blant annet 

ekstremvær. Vi har derfor laget en rutine for bortfall av Nødnett grunnet strømbrudd og annet. Det 

anbefales at ØRB tester hvordan egen redundans for strømbrudd fungerer opp mot å benytte seg av 

DMO-modus i terminalene for internkommunikasjon i brannregionen. 

7.13.1 Områder med dårlig dekning 
Nødnett-dekning er merket med grønn farge. Hvite områder har ikke Nødnett-dekning. Dekningen 

viser teoretisk dekning for kjøretøymonterte radioer. Dekningen for håndholdte radioer kan avvike fra 

kartet. Kartet viser noen områder i vår brannregion som kan være uten dekning av nødnettet. 

   

 

 

7.14 Redundans – langvarig strømbrudd 
Et scenario med langvarig strømutfall er en av hendelsene med størst potensiell risiko i risikobildet til 

ØRB. Det kan sette vår håndteringsevne på prøve, med redusert kommunikasjonsmulighet, bl.a. rask 

og god nok utalarmering av mannskaper og ledelse av innsatsen. Befolkningen kan ha redusert 

mulighet til å varsle ulykker til nødalarmeringssentralene. Konsekvensen kan bli større ved en brann 

eller ulykke som får forsinket respons. I krisesituasjoner må en være forberedt på at det ikke bare er 

nødvendig å prioritere kritiske funksjoner fremfor andre funksjoner, men at det også kan være behov 
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for å prioritere mellom funksjoner som alle er kritiske, i den forstand at de har betydning for i hvilken 

grad en kan ivareta samfunnets og befolkningens grunnleggende behov.  

Disse vurderingene vil måtte gjøres av den ansvarlige kriseledelsen sentralt og lokalt i hvert enkelt 

tilfelle. Beredskapsplaner gjør det enklere å gjennomføre samordnet, effektiv og sikker innsats i en 

uhellssituasjon. ØRB må arbeide videre med denne problemstillingen, da det på nåværende tidspunkt 

ikke er fastlagt en redundans eller beredskapsplaner for et slikt scenario. 

 

7.15 Samarbeidspartnere 
ØRB har samarbeidsavtale OSL og NRBR. Det er også fastlagt avtale med Øst 110 om 110-varsling. 

Akutt forurensning IUA ivaretas med beredskapssamarbeid region 2. Det foreligger også standard 

bistandsavtale mellom alle nabobrannvesen. Det er også nasjonale avtaler om skogbrannhelikopter og 

bistand fra Sivilforsvaret om skogbrannberedskap. 

 

7.16 Oslo lufthavn 
I dag utgjør lufthavnens beredskap førsteinnsats ved hendelser i terminalen på flyplassen. Avinor 

brann og redning rykker ut med en mannskapsbil ved første detektor (ubekreftet brann). Ved det andre 

branntegnet (ytterligere én detektor, aktivert sprinkleranlegg, manuell melder), eller ved melding fra 

driftssentralen, varsles 110 og det kommunale brannvesen. 

Avinor – Oslo lufthavn, Brann og redning, seksjon utrykning (B/R) ivaretar primært brannberedskap 

for fly og førsteinnsats for terminalen. 

7.16.1 Brannberedskap fly  
Beredskapen er dimensjonert utfra et internasjonalt regelverk (ICAO/EASA), som er basert på flyenes 

størrelser (lengde og bredde), antall flybevegelser og hyppighet, som benytter lufthavnen. 

Beredskapen blir så klassifisert i ulike brann- og redningskategorier fra 1 – 10. For eksempel er fly av 

typen Boeing 737, som er den flytypen som trafikkerer Oslo lufthavn hyppigst, i kategori 7. Oslo 

lufthavn har også trafikk av større fly som er klassifisert i kategori 9. Det er denne kategorien som er 

dimensjonerende for beredskapen av brann- og redningstjenesten i dag.  

I kategori 9 kreves det 3 utrykningskjøretøy (+ 1 utrykningslederbil), med slokkemiddel (skum + 

vann) med minimum 24.300 liter, samt 450 kilo pulver. Innsatstiden til første utrykningskjøretøy skal 

ikke overstige 180 sekunder, og skal være i stand til å starte slokking med minst 50 % av 

slokkemidlene og tømmekapasitet. De øvrige utrykningskjøretøyene skal være på skadestedet innen 

60 sekunder etter første bil, og sørge for kontinuerlig brannslokking. 

7.16.2 Brannberedskap terminalen  
Ved forvarsel og brannmeldinger blir deteksjonen/signalene overført fra terminalens 

brannalarmanlegg til OSLs driftssentral, som varsler B/R. Varsling går over brannstasjonenes PA-

anlegg, samt radiokommunikasjon (internt TETRA system). B/R rykker ut med nødvendig mannskap 

og utstyr ved første detektor (ubekreftet brann), for verifisering og eventuell tidlig slokkeinnsats. Ved 

det andre branntegnet (ytterligere én detektor, aktivert sprinkleranlegg, manuell melder) varsles 110 
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og det kommunale brannvesenet. Avinor – Oslo lufthavn ved B/R ivaretar således kommunens ansvar 

for førsteinnsats innen tidskravet på 10 minutter (Dimensjoneringsforskriften, § 4-8).  

  



 

Side 33 av 43 

8 Historikk 
For å si noe om forventet aktivitet i brannregionen, er det nødvendig å se på det statistiske materialet 

vi har tilbake i tid. 

Vi gjør oppmerksom på at endringer i kategoriene i statistikk fra BRIS fra og med 2016 medfører at 

enkelte kategorier ikke er umiddelbart sammenlignbare over tid; etter 2016 er brann i skorstein skilt ut 

som egen kategori. I statistikken er det ikke tatt med oppdrag utført av ØRBs ressurser for andre 

kommuner og brannvesen. 

I 2016 rykket ØRB ut på totalt 1.630 hendelser, mot 1.653 i 2017 og 1.883 i 2018. Mengden oppdrag 

har med andre ord økt med 253 på bare tre år. Noe av denne økningen kan tilskrives spesielle forhold i 

et enkeltår; skogbrannsommeren 2018. Dette året hadde vi totalt 115 hendelser i kategoriene «Brann i 

skog eller utmark», «Brann i gress eller innmark» og «Naturhendelser», mot 51 i de samme 

kategoriene i 2016. Dette utgjør imidlertid bare om lag en femdel av økningen i oppdrag. Et annet 

aspekt ved denne delen av økningen i oppdragsmengde er imidlertid at det, slik vi har sett i 

prognosene for vær og klima, vil være rimelig å anta at slike topper vil forekomme gjennomsnittlig 

hvert tiende år. 

Kategorien «Annen brann» har hatt en økning fra 57 i 2016 til 98 i 2018. En del av oppdragene som 

representerer økning i denne kategorien er forebyggende tiltak i forbindelse med tørkesommeren 2018, 

mens en del av økningen beror på endringer i måten å definere oppdragstypen på. Vi ser for eksempel 

at noen av oppdragene i kategorien er i samarbeid med politiet, og at kategorien «Bistand politi» 

samtidig har hatt en nedgang. Det er altså til dels statistikktekniske forhold som forklarer noe av 

endringen. 

«Brannhindrende tiltak» er en kategori med stor økning i 2018, der mange oppdrag kan tilskrives økt 

forebyggende aktivitet tørkesommeren.  

Når vi ser bort fra enkeltår og variasjoner med utspring i statistikktekniske forhold, ser vi at 

oppdragsmengden har en jevn økning i denne treårsperioden, og at totalbelastningen på beredskapen i 

våre kommuner øker. 

Både kategoriene «Bygningsbrann», «Brann i skorstein», og «Brannhindrende tiltak» har økt relativt 

mye i løpet av perioden. Disse kategoriene har til felles at de nesten utelukkende inneholder 

utrykninger til brann, branntilløp eller umiddelbar risiko for brann i våre innbyggeres hjem, 

arbeidsplasser eller institusjoner. Også «Brann i kjøretøy» har en svak økning i perioden.  

Utrykning til trafikkulykker er økende, mens ØRB rykket ut til marginalt færre helseoppdrag i 2018 

enn i 2016, og det ble registrert færre utrykninger til «Bistand politi» og «Forurensning». 

«Redningsoppdrag» har ligget noenlunde jevnt i perioden, men foreløpige tall fra 2019 viser en økning 

i antall drukningsulykker i vår region.  

Det er ønskelig å redusere tallet på unødige utrykninger så mye som mulig, og vi ser at tallet på 

unødig utrykning til ABA i offentlige bygg og næringsbygg har hatt en svak nedgang. Det gjelder også 

unødig ABA fra vaktselskap og falske brannalarmer, altså at manuell alarm er trykket inn på feil 

grunnlag.  Likevel har vi hatt en stor økning i unødige oppdrag, først og fremst med kilde 
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«Feilmelding». Her er økningen stor – fra 76 i 2016 til 159 i 2018. Foreløpige tall fra 2019 viser at vi 

kan vente en ytterligere økning i utrykning til feilmeldinger.  

Konklusjonen er at tallet på oppdrag er økende, slik en kan vente med en vekst i befolkning og 

aktivitet i regionen. Noe av økningen kan tilskrives tørke- og skogbrannsommeren 2018, og 

representerer det vi fram til nå har sett på som et unntak. Prognoser fra Meteorologisk institutt peker 

imidlertid på at denne situasjonen vil kunne inntreffe med ti års intervaller, og dermed må tas høyde 

for i planlegging av beredskapen. En markert økning i tallet på branner i bygninger og biler der 

befolkningen oppholder seg er verd å merke seg. 

Type hendelse 2016 2017 2018 

Brann i bygning 53 48 58 

Brann i skorstein 24 37 40 

Brann i skog- eller utmark 3 3 19 

Brann i gress- eller innmark 26 23 40 

Brann i kjøretøy 31 33 36 

Annen brann 57 67 98 

Brannhindrende tiltak 77 79 116 

Trafikkulykke 211 216 214 

Naturhendelser 22 8 66 

Forurensning 22 24 19 

Redningsoppdrag 20 38 20 

Bistand politi 28 33 21 

Helseoppdrag 171 182 170 

Unødig ABA næring og offentlig bygg 543 501 496 

Unødig ABA vaktselskap 74 75 57 

Unødig oppdrag - feil melding 76 87 159 

Falsk alarm (manuell melder trykket inn på feil grunnlag) 33 42 45 

Andre oppdrag 159 157 209 

Totalt 1630 1653 1883 
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9 Fremstilling av risiko og sårbarhetsarbeidet 
I prosessen med ROS-analysen er det utført 23 scenarioanalyser.  

Metoden er hentet fra veileder til helhetlig ROS-analyse i kommunen (DSB 2014). Verdier for 

sannsynlighet og konsekvens er justert for å tilpasses ØRB som region. Arbeidet er utført av ansatte i 

avdelinger i ØRB. Utvelgelsen av scenarioene er gjort med utgangspunkt i:  

 

• kjente hendelser i vårt eget brannvesen  

• aktuelle hendelser som er kjent fra norsk mediebilde siste fem år  

• krav i lov og forskrift til brann- og redningsvesen  

• offentlige utredninger og rapporter om brann- og redningsvesen, eks «brannstudien», 

NOU-Trygg hjemme  

• ROS- og beredskapsanalyser i andre brannvesen, eks Østre Agder, Oslo, Rogaland og 

Trondheim  
 

Utvalget påvirker utfallet av analysen. Likevel vil mange ulike hendelser, ulike samfunnsverdier, 

konsekvenstyper og kritiske samfunnsfunksjoner gi et bredt risikobilde. Sårbarhet er oppgitt i den 

enkelte scenarioanalysen som ligger i CIM, ØRBs helhetlige styringssystem. 

 

9.1 Risikobildet  
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9.2 Scenariooversikt 
Scenario 

Nr 

Risiko 

(S – K) 

Kommune Overførbarhet 

til andre 

kommuner 

1. Brann - P-hus C-4 Ullensaker  

2. Brann: Brann i bygning E-4 Hele brann- 

regionen 

 

3. Brann: Brann i høyhus C-4 Ullensaker Eidsvoll, Nes, 

Gjerdrum, 

Nannestad 

4. Brann: Brann i industribygg (Ahlsell)  Ikke Analysert Ullensaker - 

5. Brann: Leilighetsbrann i 8. etg.  C-4 Ullensaker - 

6. Brann: Redning av person fra 3 etg, 

gamle Nordkisa skole. 

C-4 Ullensaker Hele brann- 

regionen 

7. Brann: Skorstein E-3 Hele brann- 

regionen 

Hele brann- 

regionen 

8. Brann: Vannforsyning C-3 Hurdal Hele brann- 

regionen 

9. Den ukjente hendelsen C Hele brann- 

regionen 

Hele brann- 

regionen 

10. Myke kriser - Langvarig strømutfall D-5 Hele brann- 

regionen 

Hele brann- 

regionen 

11. Mykekriser - Alvorlig skade på eget 

mannskap i innsats 

Ikke Analysert Hele brann 

regionen 

Hele brann- 

regionen 

12. Mykekriser - Privatbil på vei til 

skadested kjører på person 

C-4 Nannestad Hele brann- 

regionen 

13. Naturhendelse - Ekstremvær, Storm 

(orkan) 

D-4 Hele brann- 

regionen 

Hele brann- 

regionen 
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Scenario 

Nr 

Risiko 

(S – K) 

Kommune Overførbarhet 

til andre 

kommuner 

14. Naturhendelse - Skogbrann C-4 Nes Hele brann- 

regionen 

15. Naturhendelse - Steinras Fv .33  C-3 Eidsvoll - 

16. Naturhendelse - Urbanflom C-4 Ullensaker Eidsvoll 

17. Naturhendelser - Leirskred Romerike A-5 Nannestad Ullensaker, 

Eidsvoll 

18. Store ulykker - Brann i terminalbygg 

OSL 

Ikke Analysert Ullensaker - 

19. Store ulykker - Farlig stoff ulykke Ikke Analysert Hele brann- 

regionen 

- 

20. Store ulykker - Gass ulykke UNTATT 

OFFENTLIGHETEN  

B-5 Nes Ullensaker 

21. Store ulykker - Luftfartshendelse Ikke Analysert Ullensaker Hele brann- 

regionen 

22. Store ulykker - Tog ulykke A-5 Nes - 

23. Tilsiktede hendelser - Skoleskyting Ikke Analysert Hurdal Hele brann- 

regionen 

 

9.3 Sannsynlighet (S) 
Sannsynlighet er satt i en skala fra A-E hvor E er svært sannsynlig at en hendelse vil inntreffe, mens A 

er lite sannsynlig. 

Begrep Frekvens 

E Svært sannsynlig Hendelsen forventes å opptre oftere enn en gang hvert år. 

D Meget sannsynlig Hendelsen forventes å inntreffe en gang pr år. 

C Sannsynlig Hendelsen forventes å inntreffe i løpet av de nærmeste 1 – 9 år. 

B Mindre sannsynlig Hendelsen forventes å inntreffe i løpet av de neste 10 – 49 år. 

A Lite sannsynlig Hendelsen forventes å inntreffe sjeldnere enn hvert 50 år. 
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9.4 Konsekvens (K) 
Konsekvensen blir beregnet i en skala fra 1-5 hvor 5 er svært alvorlig og 1 er ubetydelig. 

Konsekvensen er beregnet ut i fra historiske tall, trender og erfaringer, og det er derfor knyttet en 

varierende grad av usikkerhet til tallene. I scenario oversikten summeres konsekvensene i alle 

kategorier, og gir en samlet kvalitativ konsekvensberegning. 

 

Begrep 

5 Svært alvorlig 

4 Meget alvorlig 

3 Alvorlig 

2 Mindre alvorlig 

1 Ubetydelig 
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10 Risikohåndtering – forslag til tiltak i plan for oppfølging 

10.1 Usikkerhet i ROS-analysen 
Risiko handler alltid om hva som kan skje i framtiden, og er derfor forbundet med usikkerhet. 

I risikoanalysen vurderes sannsynlighet, konsekvenser, sårbarhet og usikkerhet knyttet til de ulike 

hendelsene. 

Begrepet usikkerhet benyttes for å beskrive kvaliteten på bakgrunnskunnskapen vurderingene er basert 

på. Angivelsen er et resultat av gruppas faglige forutsetninger og kunnskapsgrunnlag, og usikkerheten 

ved angivelsen ligger i om gruppa har et svakt eller sterkt kunnskapsgrunnlag å bygge på. 

10.2 Akseptkriterier 
Å definere akseptkriterier innebærer å definere hvor stor risiko en kan akseptere før en gjør tiltak. 

Bruk av akseptkriterier er utelatt fra denne analysen fordi forhåndsdefinering av akseptkriterier i en 

overordnet analyseprosess kan oppfattes som formelle beslutningskriterier. Dermed begrenses gode 

diskusjoner rundt hva som skal aksepteres av risiko og sårbarhet og hvilke tiltak som skal iverksettes 

etter at analysen foreligger. 

Et annet viktig aspekt ved kvalitative ROS-analyser er at usikkerhet ved fastsettelse av sannsynlighet 

og konsekvens gjør at det ofte benyttes erfaring og skjønn under prosessen. 

Hva som skal aksepteres av risiko og sårbarhet og hvilke tiltak som skal iverksettes, avgjøres i praksis 

gjennom faglige beslutningsprosesser innenfor de ulike risikoområdene som analyseres og presenteres 

i forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen. 

10.3 Scenarioanalyser 
Risikoanalyser i ROS-analysen er scenarioanalyser utledet av risikoområdene hvor det blir fastsatt 

sannsynlighet for at hendelsen inntreffer, konsekvens for samfunnsverdier, hendelsens påkjenninger 

og usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget. 

Et scenario er hverken en prognose eller forventning om fremtiden. Scenarioer er «fortellinger» om 

noe som kan skje, basert på identifisert risiko og sårbarheter i kommunene, og som forventes å kunne 

bidra til å belyse alternative veivalg og beslutninger kommunen står overfor i brannvernarbeidet. 

Scenariometoden handler om å lage et sett av forskjellige, troverdige og utfordrende fortellinger om 

fremtiden. Fortellingene kan brukes som et bakteppe for strategiarbeid eller iverksettelse av tiltak. 

Scenarioene representerer ulike fremtidsbilder, og åpner et mulighetsrom for hva brannvesenet trenger 

å være forberedt på at kan inntreffe, og hva brannvesenet potensielt vil måtte håndtere. 

Til sammen kan bruk av scenarioene favne både kjente og ukjente uønskede hendelser uavhengig av 

størrelse, og bidra til at brannvesenet sammen med andre beredskapsaktører også kan håndtere trusler 

som ikke er kjent fra før.  

Bruk av scenario som analyseverktøy kan også bidra til å begrense ROS-analysen. Er det for eksempel 

mulig å si at man kjenner hele risikobildet i kommunene når man bruker scenario, eller at bruken av 

scenario blir for spesifikk til at analysene har en overførbar verdi? Når man bruker scenarioanalyser 

vil analysen av sannsynlighet og konsekvenser kun være gyldig for akkurat dette scenarioet, med de 

forutsetninger som er valgt. Likevel, fordi man ofte analyserer verstefallsscenarioer, vil øvrige 
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scenarioer innen samme hendelsestype kunne være mildere og lettere å håndtere, med færre og mindre 

alvorlige konsekvenser. For å redusere slike utfordringer, er det behandlet flere sårbarheter i 

inngangsanalyser uten at en scenarioanalyse gjennomføres. På denne måten blir ROS-analysen mer 

utfyllende, og den får dermed en større nytteverdi for virksomhetenes arbeid med samfunnssikkerhet. 

Nytteverdien av risikoanalysene som er gjennomført i ROS-analysen ligger vel så mye i beskrivelsen 

av bakgrunn, risiko og sårbarheter, forebyggende arbeid og beredskap, hendelsesforløp og 

konsekvenser, som i «størrelsen» på risikoen eller plasseringen i den samlede risikomatrisen. 

Scenarioanalyser brukes for å bringe frem og skape økt kunnskap og bevissthet om det brede spekteret 

av følgehendelser og konsekvenser. 

10.4 Sannsynlighet 
I scenarioanalysene brukes sannsynlighet som uttrykk for hvor trolig det er at en bestemt hendelse vil 

inntreffe, gitt tilgjengelig kunnskapsgrunnlag. For å kunne angi sannsynligheten for at en gitt hendelse 

skal skje, er kilder som statistikk, andre sentrale analyser som andre brannvesens ROS-analyser, 

fylkes-ROS, våre kommuners helhetlige ROS, lokalkunnskap, fagkunnskap og øvrige erfaringer fra 

hendelser, både lokalt, regionalt og nasjonalt, benyttet. For hendelser som skjer sjeldnere, eller som 

ennå ikke har skjedd, er vurderingsgrunnlaget mer usikkert. Her er sannsynlighetsvurderingene basert 

på diskusjon og på fagkunnskapen til de aktørene som har vært involvert. I ROS-analysens 

brannscenario har gruppen benyttet seg av en ekspertgruppe i beredskapsavdelingen, disse har mange 

års erfaring innen bekjempelse av brann, og har tilført prosjektgruppen god kunnskap. Det har i 

mindre grad vært fokus på sannsynlighetsberegning, men BRIS er benyttet for å kunne si noe om 

nasjonal sannsynlighet konvertert til lokale forhold. 

 

10.5 Den ukjente hendelsen 
Selv om vi gjennom statistikk, analyse og fantasi kan forutse mye av det som kan skje i fremtiden, vil 

det komme hendelser vi ikke har forberedt oss på. 

Kan man forberede seg på å møte det ukjente? Kan man lære seg å møte det man ikke har lært? En 

måte er å arbeide med scenarioanalyser for å skape beredskap i tanke og handling. En annen måte er å 

lære å kjenne sine egne og organisasjonens reaksjoner i en situasjon med stor usikkerhet. Hvordan 

fungerer vi som individer og som organisasjon sammen med andre aktører? Det finnes heldigvis 

muligheter for å forberede seg på fremtiden og den ukjente hendelsen 

  



 

Side 41 av 43 

11 Sårbarhetsvurdering 
I vår analyse er sårbarhet forstått som et systems mangel på evne til å tåle påkjenninger og stress, som 

kan føre til skader og tap. I analysen er ØRBs beredskap vurdert, og det er estimert risiko- og 

sårbarhetsfaktorer knyttet til en rekke scenarier.  

11.1 Tiltaksplan for å møte sårbarheten 
Analysen har gjort en rekke funn som krever tiltak. I flere av funnene kreves tiltak som vil kreve 

opprettelse av stillinger og investering i beredskapsmateriell og kjøretøy. Det er også foreslått andre 

tiltak som går på operative prosedyrer og endring av taktikk. I denne tiltaksplanen fremheves de tiltak 

som prosjektgruppen mener vil gi best effekt. 

• Beredskapsplanlegger på strategisk nivå 

En slik funksjon vil kunne ha det overordnede ansvaret for utarbeidelse av planverk, 

tiltakskort og taktiske prosedyrer. Vedkommende vil kunne evne å sikre en bred 

kontaktflate ut mot andre brannvesen, industri og andre relevante aktører. 

Vedkommende vil kunne ha et overordnet ansvar for CIM-installasjonen og sørge for 

at CIM forblir den digitaliseringen av beredskap som er intensjonen. Disse oppgavene 

krever systematisk styring og koordinering. Derfor løses dette mest optimalt med å ha 

en egen stilling på stabsnivå (rådgiver) som sitter tett på brannsjef og avdelingsleder 

beredskap.  

 

• Anskaffelse av høyderedskap. 

Funn i analysen tilsier at dagens samarbeidsavtaler om høydeberedskap skaper en 

sårbarhet i ØRBs operasjonsområde. Det er liten grad av usikkerhet rundt analysens 

påstand om at dagens avtaler spiller høyderedskap ut av livreddende innsats grunnet 

for lang utrykningstid. Anbefalt tiltak er å anskaffe/lease en kapasitet, og at dette 

iverksettes som et strakstiltak. 

 

• Minimumsbemanning på 5 mannskaper per mannskapsbil 

Gjennom øvelser, ekspertuttalelser og erfaringer ved innsatser har man funnet 

datagrunnlag til analysen. Konklusjonen i analysen er at dagens minimumsbemanning 

på fire mannskaper er for lav. Dagens bemanning fører med seg en uakseptabel risiko, 

da man blant annet ser at utrykningsleder ikke evner å lede en innsats effektivt, da 

kontrollspennet er for omfattende. Dette gir seg utslag i effektivitet på innsatsen og 

utfordrer kravene i arbeidsmiljøloven forhold til sikkerheten til mannskapene under 

innsats.  

  

•  Operativ ledertrening og lederutvikling  

Alle operative ledernivåer i ØRB må gjennomgå operativ ledertrening og 

lederutvikling, forankret i NBSKs pensum, ELS og 7-trinnsmodellen. Dette er for å 

sikre god systematisk og potensialbasert ledelse, samt felles situasjonsforståelse. 

Lederskap under innsats er en kritisk komponent som kan avgjøre om man lykkes eller 

ikke.  
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•  Etablering og forsterkning av ØRBs eget innsatsleder-/OOV-nivå 

Analysen peker i flere scenarier på behovet for stedlig innsatsledelse i en tidlig fase. 

Analysen anbefaler at dette etableres internt i ØRB, og at funksjonen videreutvikles 

gjennom planverk, lederutvikling og profesjonalisering av rollen. Innslagspunktet for 

utkall av innsatsleder burde senkes, for å sikre stedlig ledelse, oppfølging av 

mannskaper og utvikling av erfaring etter hendelser. Det vil bli aktuelt å etablere 

ordningen i form av brigadeleder nivå for å imøtekomme fremtidens utfordringer. 

 

• ELS-stab med stabssjef i vaktordning  

For å sikre at ØRBs ELS-stab opprettes under hendelses- og krisehåndtering, 

anbefales det at ØRB oppretter et eget stabssjefsnivå som går i vaktordning. Det er en 

suksessfaktor under større hendelser å komme i gang riktig i initialfasen. En slik 

vaktordning vil da kunne besørge at stab settes riktig og med rett personell.  

 

• Forsterke feieravdelingen slik at de kan jobbe ned restanser på feiing og tilsyn. 

For å sikre at feieravdelingen evner å levere på ønskede mål og gi den forebyggende 

effekten de er tiltenkt, må avdelingen besettes med riktig antall stillinger.  

 

• En strategisk plan for utskiftning av gamle mannskaps- og tankbiler  

Noen av ØRBs beredskapsbiler er gamle og utslitte. Dette gjelder spesielt tankbiler og 

enkelte mannskapsbiler. Det må utarbeides en strategisk plan for utskiftning som er i 

tråd med beredskapsmessige krav i operasjonsområdet, og myndighetskrav til 

moderne kjøretøy.  

 

• Nødstrømsaggregat på alle brannstasjoner 

Under et langvarig strømbrudd vil brannstasjonene i ØRB få store utfordringer med 

drift at teknisk utstyr og kompressorer. Brannvesenet er per i dag eneste nødetat med 

lokal forankring i kommunene, og det er stor grunn til å anta at befolkningen vil søke 

dit under langvarige kriser, som f.eks. strømbrudd. På bakgrunn av dette anbefales det 

å installere egnede nødstrømsaggregat på alle brannstasjoner i ØRB. 

 

• Etablering av reservebrannkorps for å styrke innsatsen ved skogbranner og 

naturhendelser.  

Ved store naturhendelser og større skogbranner vil ØRBs mannskapskapasitet 

utfordres. 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.  

 
 

  



 

Side 43 av 43 

12 Referanser 
 

 

 

 

 

 

  


