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1. Innledning
Kommunene skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav
til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med
annen kommune, jf. Brann og eksplosjonsvernlovens § 101.

I henhold til brann- og redningsvesenforskriften
§ 4, skal kommunen dokumentere at kravene i
forskriften §§ 5 til 19, §§ 21 til 22, §§ 24 til 28, og
§§ 32 til 33 er oppfylt, og hvilke andre oppgaver
kommunen har lagt til brann- og redningsvesenet,
jf. Brann- og eksplosjonsvernloven § 11 andre ledd.
Brann og redningsvesenforskriften fastsetter et
minimumskrav for ivaretakelse av forebyggende- og
beredskapsarbeid. Dersom ROS-analysen avdekker
forhold i brannregionen som ikke kan ivaretas
gjennom forskriftens minstekrav, skal brannvesenet
tilføres ytterligere ressurser2.

Romerike brann- og redning IKS (ØRB). Analysene
er derfor å anse som bakgrunnsdokumentasjon for
anbefalt retning for ØRB, og finnes som vedlegg
til brannordningen. En brannordning skal jevnlig
revideres for å ivareta det forebyggende arbeid,
herunder brannforebyggende arbeid og feiing
og tilsyn, samt beredskap, i tråd med endringer i
samfunnet, risikobildet og øvrig styringssignaler
fra både nasjonal fagmyndighet og kommunene
for øvrig. Ny brannordningen er bygget på fastsatt
forskrift som trer i kraft 1. mars 2022.

Brann og redningsvesenet skal, i henhold til brannog redningsvesenforskriften § 7, samordne sin ROSanalyse med kommunens helhetlige ROS- analyse.
På bakgrunn av ROS-analysen, forebyggende
analyse, samt beredskapsanalyse skal dette utgjøre
dokumentasjon av brann og redningsvesenet.
Samlet utgjør dette brannordningen til Øvre

1.1. Bakgrunn
I representantskapsmøte i ØRB 14.12.2015, sak
24/15, ble daværende dokumentasjon av ØRB IKS
godkjent, med videre behandling i kommunestyret.
I representantskapsmøte 29.04.2019, sak 6/19,
ble det blant annet vedtatt en gjennomgang av

KILDER

4

1.

Brann- og eksplosjonsvernloven. (2002). Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver. (LOV-2002-06-14-20). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20
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Brann- og redningsvesenforskriften. (2022). Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og
nødmeldesentralene. (FOR-2021-09-15-2755). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-09-15-2755
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Figur 1. Kart over brannregionen.

selskapets oppgaver og infrastruktur, inkludert
brannstasjoner, på alle nivåer med henblikk på å
sikre en best mulig organisering og bærekraftig
økonomisk drift av selskapet for fremtiden. På
bakgrunn av dette ble prosessen med utarbeidelse
av ny brannordning for ØRB iverksatt.
Styret skal vedta forslag til ny brannordning
22.11.2021, mens styrets vedtak skal orienteres
om til representantskapet den 29.11.2021 før
oversendelse til eierkommunene for behandling i
kommunestyrene.

1.2. Øvre Romerike
Øvre Romerike er en av regionene i landet med
høyest befolkningsvekst og næringsutvikling.
Regionen har 115 000 innbyggere og et landareal
på 2 054 km2, bestående av mye skog- og utmark,
samt store innsjøer og elver. Bosetningsstrukturen i
regionen varierer fra kommune til kommune. Noen
har lagt mesteparten av bosetningen til ett tettsted,
mens andre kommuner består hovedsakelig av
flere mindre tettsteder. I de ulike kommuneplanene
skal den videre satsingen i utbygging og
befolkningsvekst hovedsakelig legges til de større
tettstedene.
5
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2. Myndighetskrav

Kommunal beredskapsplikt sammen med brann- og redningsvesenet må sees i lys
av det overordnede ansvaret innen samfunnssikkerhet3. Til dette ansvaret foreligger
det et sett med lover, forskrifter, veiledninger og andre styrende dokumenter som
utgjør samfunnsoppdraget.
Brann- og eksplosjonsvernloven4 regulerer
brannvesenets daglige virke og er retningsgivende
for alt arbeid som gjøres. Lovens formål er å
verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot
brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff
og farlig gods og andre akutte ulykker, samt
uønskede tilsiktede hendelser. Lovpålagte oppgaver
er regulert og fastsatt i § 11. Dette er dermed
oppgaver som skal gjøres, men det foreligger også
forventinger utenfor de lovpålagte oppgaver
Brann- og redningsvesenforskriften5 har hjemmel i
brann og eksplosjonsvernloven. Forskriften stiller
følgende krav:
❭ a) Stiller krav til kommunene om organisering,
bemanning og utrustning av brann- og
redningsvesen og nødmeldesentraler
❭ b) Stiller krav til kommunene om hvilken

kompetanse personell i brann- og redningsvesen
og nødmeldesentraler skal ha
❭ c) Skal bidra til å redusere sannsynligheten og
konsekvensene av branner og andre ulykker
Forskrift om brannforebygging6 har også hjemmel
i brann- og eksplosjonsvernloven. Forskriften skal
bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og
begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse,
miljø og materielle verdier. Det foreligger også et
sett av veiledninger som forklarer forskriftenes krav,
utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan
kravene i forskriften kan etterkommes og oppfylles
i praksis. I tillegg finnes det veiledninger for
spesifikke oppdrag, som for eksempel veiledning for
røyk- og kjemikaliedykking. Myndighetskrav vil ikke
ytterligere beskrives i brannordningen. Nødvendig
henvisning i tekst vil foreligge for å unngå at
dokumentet består av ren lovtekst.

KILDER

6

3.

Brann- og eksplosjonsvernloven. (2002). Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver. (LOV-2002-06-14-20). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20
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Brann- og redningsvesenforskriften. (2022). Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og
nødmeldesentralene. (FOR-2021-09-15-2755). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-09-15-2755#KAPITTEL_8

5.

Forskrift om brannforebygging. (2015). Forskrift om brannforebygging. (FOR-2015-12-17-1710). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/
SF/forskrift/2015-12-17-1710
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3. Øvre Romerike brann og
redning IKS
ØRB ble opprettet i 2013, og er et selskap hjemlet i lov om interkommunale selskaper
av 29.01.19996. Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og
behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens § 9, herunder, drifte et brannog redningsvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver
etter lov og forskrifter på en effektiv og sikker måte.

Selskapets deltakere består av eierkommunene
Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og
Ullensaker, som sammen utgjør en brannvernregion.
Selskapets hovedkontor er lokalisert etter brannfaglig vurdering i Ullensaker kommune.
Representantskapet er selskapets øverste organ,
hvorav ordførere i de respektive kommunene
utgjør representantskapet. Representantskapet
delegerer nødvendig myndighet til hhv. styret etter
selskapsavtalens § 10-1, og brann- og redningssjefen
etter brann og redningsvesenforskriften § 11.
ØRB er organisert i avdelingene stab og administrasjon, forebygging samt beredskap. Det er til
sammen 144 medarbeidere fordelt på 76,7 årsverk.
Ettersom ansvarsområdet dekker mer enn 20 000
innbyggere, ikraftsettes kravet om tre kvalifiserte
personer i hele stillinger for å lede brann- og
redningsvesenet. Brannvernregionen har totalt 6
brannstasjoner fordelt på seks eierkommuner.

3.1. Brannsjefens stab og administrasjon
Brannsjefen er selskapets daglige leder, og fullmakter
følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12.
Tilknyttet brannsjefens funksjon er administrativ
ledelse, og stabs- og støttefunksjoner, herunder
avdelingsleder stab, beredskaps- og kompetansekoordinator, HMS-rådgiver og to tilsatte konsulenter
med merkantilt ansvar og tilleggstjenester som
f.eks. arkivering og fakturering, samt økonomirådgiver og kommunikasjonsrådgiver. Avdelingen
har ansvar for blant annet økonomi, regnskap,
lønn, HR, analyser, media, internkontroll m.m.
En digital hverdag, og ikke minst fremtid, har fått
sitt fotfeste. For selskapet er dette særskilt viktig.
Organiseringen av de ulike avdelingene krever god
IKT styring, da for eksempel internkommunikasjon
foregår i stor grad på digitale plattformer. I tillegg
er digitalisering et mål i virksomhetens arbeidsgiverstrategi. En virtuell arbeidshverdag som skaper
mindre avstand er derfor nødvendig, og selskapet
er avhengig av gode digitale løsninger og verktøy,

KILDER
6.

8

IKS-loven. (1999). Lov om interkommunale selskaper. (LOV-1999-01-29-6). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6
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Figur 2 Overordnet organisasjonskart

for å optimalisere produksjonslinjene. Selskapet
har én leverandør av digitale verktøy – DGI – som
bare i begrenset omfang gir brukerstøtte. Behovet
er større enn tilgangen, og alle typer henvendelser
støttes ikke av DGI. I tillegg har selskapet ingen
IKT funksjoner med faglig kompetanse til å følge
opp avtalen. Dette er utfordrende da selskapet ikke
kan stille krav til leverandør og utnytte avtalen
på en god nok måte. Fagansvar for anskaffelse av
datautstyr eller programvare foreligger heller ikke.
Det har dermed blitt gjort mindre heldige valg av
programvare tidligere, som har ført til bytte av
systemer etter kort tid.
Selskapet anbefaler derfor følgende løsning i to trinn:
1. Gå gjennom selskapets bruk av digitale
løsninger, se på kostnader og kartlegge IKToppgaver i hele ØRB. Finne ut hvor selskapet
mangler riktig kompetanse til å gjøre oppgavene.
Eventuelt leie inn konsulent til å ta denne
jobben. Se hva som er DGIs ansvarsområde og
hva selskapet har ansvar for selv.
Gevinst: Få en totaloversikt over behovet for IKTkompetanse, og om det kan være hensiktsmessig
å opprette egen IKT-stilling.

2. Eventuelt opprette stilling for IKT-ansvarlig.
Gevinst:

❭ Totaloversikt over IKT i ØRB.
❭ Unngå feilkjøp av lisenser, programmer og
utstyr, og dermed unødvendige kostnader.
❭ Få digitale løsninger ØRB er godt tjent med.
❭ Følge opp avtalen med DGI, og sørge for at
selskapet bruker den på en hensiktsmessig måte,
og at begge parter oppfyller sine forpliktelser.
❭ Oversikt over hva DGI kan gi oss, og hva vi må
kjøpe inn eksternt.
❭ En stilling som har oversikt over alle digitale
løsninger og utfordringer i hele ØRB.
❭ Person som forstår ansattes behov, og har
kompetanse til å vurdere hvilke behov ØRB har.
❭ Person som kan styre implementering og
avvikling av systemer.
❭ Person som kan styre opplæring i systemer.
❭ Øke produktivitet for andre ansatte, som
tidligere har brukt mye tid på IKT uten å ha riktig
kompetanse.
❭ Sikre at ØRB henger med i den teknologiske utviklingen, og styrer mot riktige løsninger tidlig nok.
❭ Sikre at ØRB er i stand til å gjennomføre den
grad av digitalisering som kreves av oss.
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3.1.1. Helse, Miljø og Sikkerhet
ØRB skal gjennom systematisk helse-, miljø-, og
sikkerhetsarbeid (HMS) sørge for at selskapet drives
i henhold til HMS lovgivning og at selskapet når sine
egne mål for HMS-arbeidet. Det er selskapets administrative leder som har det overordnede ansvaret for
internkontrollen og som skal legge forholdene til
rette for innføring og oppfølging av det systematiske
HMS-arbeidet i samarbeid med ansatte7.
Internkontrollen til ØRB består av flere delprosesser
og aktiviteter. Risikoanalyser og risikovurderinger
skal identifiserer mulige farer og anbefale og iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak.
Tiltak blir blant annet iverksatt gjennom planverk
eller som kontrolltiltak. Gjennomføring av analyser
og anbefaling til planverk og kontrolltiltak er delegert ut i organisasjonen som beskrevet i selskapets
HMS håndbok.
En forutsetning for internkontrollen er et arbeidsmiljø med en sikkerhetskultur. ØRB jobber for å

skape et arbeidsmiljø hvor ansatte utfører arbeidsoppgaver i tråd med instrukser og er bevist sitt
kontrollansvar. Dette gjøres igjennom å anvende
digitalt planverk, kontrollaktiviteter/sjekklister
og tilbakemelding i form av avvik og forbedringsforslag i CIM. Selv om ansvar for kartlegging,
gjennomføringer, kontroll og evaluering er delegert
ut i organisasjonen har administrativ ledelse det
endelige ansvaret. Det er etablert kontrollaktiviteter
for ledelsen i selskapets årshjul for helse, miljø og
sikkerhet. Gjennom ukentlige mandagsparoler og
ledermøter kontrolleres fremdrift på behandling av
avvik og forbedringsforslag.
Det avholdes minimum fire AMU-møter i året.
AMU behandler spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, spørsmål
om opplæring, instruksjon og opplysning i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet.
Selskapet har fastsatt at det skal gjennomføres
vernerunder og HMS samtaler én gang i året i
selskapets seks verneområdene. Vernerunder og

KILDER
7.

Internkontrollforskriften. (1997). Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (FOR-1996-12-06-1127).
Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
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Kreis og lodd benyttes ved feiing
av piper.
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HMS samtaler er en praktisk måte å kontrollere,
oppdage, registrere og forebygge de mest
fremtredende HMS truslene på en arbeidsplass.
Handlingsplan behandles og kontrolleres av
ledelsen gjennom etablerte møtestrukturer.
Det gjennomføres jevnlig revisjon av hele eller deler
av internkontrollsystemet. Revisjon gjennomføres
av interne ressurser i henhold til egne instrukser.

3.2. Forebyggende
Forebyggende avdeling ledes av avdelingsleder i hel
stilling jf. § 11, og er delt i to seksjoner, herunder
12

seksjon feiing og boligtilsyn og seksjon forebyggende.
Seksjon feiing og boligtilsyn skal være dimensjonert
for å kunne håndtere risikobasert feiing og tilsyn
med regionens fyringsanlegg, jf. forskrift om brannforebygging. Seksjonen driftes gjennom gebyr
fastsatt etter selvkostprinsippet, som vil si at gebyret
kun skal dekke feiing og tilsyn med fyringsanlegget.
Seksjonen har fastsatte stillingshjemler for 11 feiersvenner/praksiskandidater, fagkoordinator og
seksjonsleder. Videre skal seksjon forebyggende ha
tilstrekkelig personell til å utføre brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebygging.
Dette skal utføres med minst 0,1 årsverk per 1 000
innbyggere i ansvarsområdet. For ØRB og regionens
innbyggere tilsier dette at det skal være 11 årsverk

orbrann.no

i den forebyggende seksjonen. Forebyggende
avdeling utgjør dermed 24 ansatte, underlagt
avdelingsleder forebyggende.
Ved innføring av revidert forskrift om brannforebygging, har brannvesenet fått større frihet til å
prioritere sine ressurser innen det forebyggende
system- og det er kun kreativiteten som skaper
barrierer for utvikling av det forebyggende arbeidet8.
I takt med samfunnets progresjon har verdien av
å forebygge fått et langt større fokus enn tidligere,

fordi samfunnsverdien av å forebygge er utslagsgivende, både strukturelt og individuelt.
Forebyggende analyse ble ferdigstilt våren 2021.
For å avdekke lokale risikoområder, samt konkrete
tiltak for gjennomføring av reduserende tiltak og
ressursbehov, skal forebyggende avdeling gjennomføre et systematisk planlagt og risikobasert forebyggende arbeid. Analysen har dermed tatt sikte
på å kartlegge egen region for å avdekke hva som
gjøres i dag, men peker også fremover i tid, for å kartlegge hvordan forebyggende avdeling skal kunne

KILDER
8.

Alexander, D. (2013). Paradoxes & Perceptions - Four Essays on Disaster
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AVDELINGSLEDER FOREBYGGENDE
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Personell feiing og boligtilsyn

Forebyggende personell

Figur 4 Organisasjonskart over forebyggende avdeling

redusere risikoene for disse områdene. For å oppnå
et forebyggende system på et akseptabelt nivå, både
strukturelt og individuelt, fremkommer det av
analysen at funnene (tiltak) iverksettes i organisasjonen for å skape et forebyggende arbeid som
både er håndterbart for de ansatte i forebyggende
avdeling, men også for å styrke samfunnsoppdraget til brann og redning. Gjennom analyse av
dagens system, fremkommer det en rekke tiltak
som vil påvirke strukturen i avdelingen, til det bedre.
Hovedfunnene som er gjentagende blant tiltakene
er bemanning, da vi per dags dato har mangel på
personell. Ved en eventuell innføring av tiltakene
vil bemanningsbehovet til hele avdelingen komme
tydelig frem av arbeidsoppgaver, kartlagt risiko og
lokale erfaringer. Samtidig er det et stort behov for
innføring av nytt fagsystem for saksbehandling som
kan bidra til å effektivisere arbeidet.

14

3.3. Beredskap
Etter brann- og redningsvesenforskriften § 11,
skal avdelingen ledes av avdelingsleder beredskap.
I tillegg er det to ulike funksjoner for henholdsvis
personal og drift. Brannregionen har 6 brannstasjoner, med ulik vaktberedskap samt vaktlag,
og utgjør 106 medarbeidere. Avdelingens administrasjon utgjør 5 medarbeidere. En fremstilling
av dagens organisering, og anbefalt organisering
blir presentert i kapittel 6 ettersom dagens
løsning omfavner alle vaktordninger, inkludert
hybridløsninger som vanskelig fremstilles skriftlig.
Beredskapsanalysen vil bli et forskriftsfestet krav
for alle brann- og redningsvesen i Norge.
Etter brann- og redningsvesenforskriften § 9, skal
analysen i sin helhet avdekke hvordan ØRB skal
organiseres, bemannes og utrustes, og hvilken
kompetanse de ansatte skal ha for å kunne håndtere alle beredskapsmessige oppgaver i henhold
til lov og forskrift. I analysen fremlegges ni
dimensjonerende scenarioer. Hver av scenarioene
har tilhørende beredskapsutfordringer og oppfølgende tiltakspunkter for å avdekke svikt i systemet
som må forbedres for å skape redundans i selskapet.
Grunnlaget for denne fremgangsmåten er fordi
systemet over tid har vært under påkjenning av

orbrann.no
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Figur 5 Organisasjonskart over beredskapsavdelingen

ulike årsaker. Analysen tar dermed ikke sikte på
fremlegg av konklusjoner i forbindelse med resultater,
men heller anbefalte tiltak som må kartlegges for
å skape et robust system. Beredskapsanalysen danner
dermed en utviklingsplan for avdeling beredskap
for videre oppfølging.
ØRB har etablert en rekke faggrupper i arbeidet
med å utvikle og videreutvikle kompetanse innen
brann- og redningsinnsats. Et sentralt mål med
faggruppene er å komme med forslag til gode
rutiner og utveksle erfaringer.

❭ Opplæring og kompetanse
❭ Skogbrann
❭ Interkommunalt utvalg mot akutt
forurensing (IUA)
❭ Tauredning
❭ Overflateredning
❭ Brann
❭ Dyreredning
❭ Førstehjelp
❭ Kjøretøy og tungredning
❭ Pågående livstruende vold (PLIVO)
– egen veileder for hvordan nødetatene
skal samhandle under slike situasjoner
❭ Oslo lufthavn (OSL)
❭ Lederutvikling

I henhold til brann- og redningsvesenforskriften § 12,
blir ledelse under innsats ivaretatt av overordnet
vakt, også referert til som 09. Denne funksjonen
er delt mellom ØRB (G-09) og Nedre Romerike
brann og redning IKS (NRBR) (T-09) gjennom avtale,
og omfatter dermed hele Romerike. Det er enten
leder av forebyggendearbeidet eller leder av
beredskapsarbeidet som innehar denne funksjonen.
Funksjonen har et strategisk fokus og deltar ikke i
det taktiske arbeidet på et skadested. Overordnet
vakt/09 skal etter forskriften gjennomført ledelse
trinn D og enhetlig ledelsessystem (ELS) ved Norges
brannskole (NBSK). Innsatsleder (01) er nivået under
overordnet vakt og har overordnet ansvar for
brannvesenets taktiske innsats. Funksjonen beslutter
målsetting og tildeling av ressurser til brannvesenet
innenfor hele Romerike. Dette er en funksjon ØRB
per i dag kjøper gjennom NRBR. Dermed dekker
innsatsleder nivået også hele Romerike.
Ved situasjoner hvor risikoen for branner og andre
ulykker er vesentlig større enn normalt, jf. § 18,
brann- og redningsvesenforskriften, vil systematisk
operativ ledelse i ØRB iverksettes. Overordnet
vakt har i den sammenheng fullmakt til å heve
beredskapen, herunder anvendelse av ressurser
basert på farenivå. Vurdering av eller anmodning
om økt beredskap gjøres etter føringer fra
15
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Brann- og redningssjef / Stedsfortreder
STRATEGISK
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TAKTISK

Utrykningsleder

Figur 6 Operativ ledelsesstruktur, jf. § 12

innsatsleder brann (IL Brann), politi eller andre
instanser som for eksempel metrologisk institutt,
Norges vassdrag og energidirektorat, eller
kommunale instanser.
Brann- og redningsvesenet er eneste nødetat underlagt utrykningstid innenfor rammene av 10, 20 og
30 minutter. Det er flere typer bygg og virksomheter
som er førende for brannvesenets utrykningstid.
Dette reguleres i brann- og redningsvesenforskriften,
og videreføres i den nye brann- og redningsvesenforskriften som skal gjelde fra første mars 2022.
For noen bygg og virksomheter er det meget tydelige
at det foreligger et krav til utrykningstid, mens det
ved andre bygg og virksomheter må vurderes
nærmere basert på størrelse, virksomhet, omfang
med mer. Veiledningen til dimensjoneringsforskriften må legges til grunn, men også brannvesenets
egen ROS analyse vil kunne si noe om dette.
Selskapet vil jobbe videre med å kartlegge objekter
og områder med krav til utrykningstid. Det foreligger
en relativt god oversikt i dag, men ser at det er
noen områder med omfattende næringsdrift som
må kartlegges og vurdere nærmere. Viktigst i
denne sammenheng er behovet for et tett samarbeid
mellom kommunene og ØRB, slik at plasseringen til
fremtidige utviklingsområder i kommunene
16
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Figur 7: Modell over 10, 20 og 30 minutters utrykningstid
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vurderes ut ifra utrykningstid og innbefattes i
ØRBs risikovurderinger. Tilført risiko i brannregionen
vil medføre til krav om endringer av vår dimensjonering, utvikling, utstyr, kompetanse og kunnskap.

3.4. Samarbeid og samvirke med
andre aktører
ØRB ivaretar brann- og redningsvesenforskriften
§ 5 gjennom opprettelse av avtaler. ØRB er
tilknyttet Øst 110-sentral IKS (Øst-110). De leverer
nødmeldetjeneste i tråd med gjeldende lover
og forskrifter. Øst 110 er å anse som en integrert
del av beredskapsorganisasjon da de har ansvar
for mottak av meldinger om branner og andre
ulykker, utalarmering av nærmeste ressurs,
tilstrekkelig innsatsstyrke/ressurs og støtte til
både utrykningsleder og innsatsleder/01 ved
sistnevntes tilstedeværelse. Selskapets formål er
hjemlet i brann og eksplosjonsvernlovens § 16.
I tillegg til dette har ØRB i 2021, 576 registrerte
alarmkunder med direktevarsling til 110-sentralen,
med brannforebyggende og skadebegrensning
som hovedformål. Innkreving av alarmavgift for
ØRB sine eierkommuner gjennomføres av NRBR i
henhold til samarbeidsavtale av 07.05.2013, pkt.
7 tilleggstjenester. Det er kun virksomheter for
næring/borettslag og sameier som kan inngå slike
avtaler. Ettersom ØRB er i en endringsprosess,
er det ansett som mer kostnadseffektivt å
utføre denne oppgaven selv da selskapet har
restkapasitet og kompetanse i egen organisasjon.
Samarbeidsavtalen mellom NRBR og ØRB ble
derfor, etter en helhetsvurdering, sagt opp.
Virkningstidspunkt for overføringa av denne
tjenesten er ikke bestemt.
Øvrig bistand og samarbeidsavtaler med nærliggende brann og redningsvesen er inngått.
Behov for bistand av Sivilforsvaret gjennomføres
etter gjeldende regler. I tillegg er regionen i en
særskilt posisjon da hovedflyplassen er lokalisert
i regionen. Dette medfører selvfølgelig særskilt
avtale med forhåndsdefinerte ansvarsområder,
samt øvelser i samarbeid med Oslo lufthavn
utrykning.

ØRB har ikke formelt etablert reservestyrke for
skogbrann og andre hendelser, jf. § 16. I dagens
planverk er det feiere, aspiranter og personell
med opplæring i skogbrann som er aktuelle
reservestyrker. Ettersom brannregionen er en
skogbrannutsatt region, anbefales det, gjennom
beredskapsanalysen, at en prosjektgruppe etableres for å opprette avtaler som gjør seg gjeldende
ved skogbrannbekjempelse og andre hendelser.
Det anbefales videre at brannvesenet, etter opprettelse av slike avtaler, innfører møter før og etter
skogbrannsesongen, samt andre hendelser, for planlegging, evaluering og erfaringsutveksling. I tillegg
må deltagere det er inngått avtaler med, delta på
årlige skogbrannøvelser.
ØRB har en strategisk samarbeidsavtale med
NRBR og Finans Norge om å levere RVR-tjeneste
til hele Romerike. RVR-ressursen er stasjonert på
stasjon 1 og står uten dedikert bemanning.
Ved behov for RVR-tjenesten disponerer utrykningsleder ressursene ut fra en situasjonsbestemt helhetsvurdering. Oppdragets hastegrad og forventede
omfang avgjør hvorvidt RVR-enheten bemannes
med 1 eller 2 av mannskapene fra vaktstyrken
og rykker ut umiddelbart, eller om det kalles inn
frimannskaper med dertil økt forspenningstid.
Avtalen tillater en forspenningstid på inntil 30
minutter. Restverdiredning kan også utføres av
mannskaper på et skadested uten at RVR-ressursen
rykker ut, da eksempelvis røykventilering, vannpumping og flytting av verdigjenstander til
trygt område ansees å falle inn under kategorien.
Dette er arbeid som da kan innrapporteres via
webløsning og nettbrett, og ØRB honoreres for
utført tjeneste av Finans Norge. Det er lagt til rette
for en enkel og effektiv innrapporteringsrutine
og det er en positiv utvikling innen bevisstheten fra
mannskapene til å registrere fakturagrunnlag for
arbeid som ØRB ellers ikke ville fått betalt for.

17

Øvre Romerike brann og redning

4. Tjenesteleveranse
og kompetanseutvikling
4.1. Tjenesteleveranse forebyggende
avdeling
Brannvesenets forebyggende avdeling skal oppfylle
kravene i brann- og eksplosjonsvernloven § 11 og
skal vektlegge risikobasert forebyggende arbeid i
tråd med samfunnsutviklingen.

4.1.1. Tilsyn med særskilte brannobjekter
Forebyggende avdeling gjennomfører brannforebyggende tilsyn med særskilte brannobjekter
i tråd med brann- og eksplosjonsvernlovens § 13,
andre ledd. Brannvesenets tilsynsportefølje var per
26.10.21 på totalt 474 objekter, hvorav 76 prosent av
objektene representerer en risiko knyttet til liv og
helse, mens resterende 24 prosent er knyttet til
risiko for tap av materielle verdier, store miljøkonsekvenser og kulturhistoriske verdier. Vår statistikk
viser at det ble gjennomført 89 tilsyn med særskilte
brannobjekter i 2020.

4.1.2. Trygg hjemme
Forebyggende avdeling har fokus på brannsikker-

het for utsatte risikogrupper, og skal gjennom
prosjektet «Trygg hjemme» fortsette det tverretatlige kommunale samarbeidet om bedre
brannsikkerheten for sårbare grupper. Gjennom
kursing i brannsikkerhet i hjemmet av helsepersonell tilknyttet hjemmetjenesten, rus- og
psykisk helse og ergo- og fysioterapeuttjenesten,
kartlegges risikogrupper som allerede mottar
kommunale tjenester9.

4.1.3. Fyrverkeri
Forebyggende avdeling behandler søknader om
salg av fyrverkeri etter forskrift om håndtering av
eksplosjonsfarlig stoff10. Samt at forebyggende
avdeling tar del i tilsyn med utsalgsteder for
fyrverkeri i salgsperioden.

4.1.4. Store arrangement
Forebyggende avdeling behandler også søknader
om festivaler eller store arrangementer som skal
avholdes i byggverk eller på områder som normalt
ikke benyttes til slike formål, etter Brann- og
eksplosjonsvernloven § 711.

KILDER
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Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. (2002). Forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer. (FOR-2002-06-26-922). Lovdata.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-922

11.
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4.1.5. Alarmkundebehandling
Forebyggende avdeling har én ansatt som håndterer alarmkundebehandling. Det er 576 registrerte
alarmkunder med direktevarsling til 110-sentralen i
ØRBs brannregion. Kundebehandlerens oppgaver
innebærer behandling av forespørsler, aktivering
og deaktivering av kundeforhold, samt følge opp
bygninger med gjentagende brannalarmer.

4.1.6. Motivasjons- og informasjonstiltak
I henhold til brannvesenets oppgaver fra brannog eksplosjonsvernloven, gjennomfører ØRBs
forebyggende avdeling kampanjer om faren for
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann
eller andre akutte ulykker. Blant disse kampanjene/
tiltakene er fremkommelighet, røykvarslerens dag,
hold rømningsveiene frie, brannvernuka, røykvarslerens dag, aksjons boligbrann og fyrverkerikampanje.
Hver informasjonsaktivitet rettes i hovedsak mot
spesifikke målgrupper eller særlig risikoutsatte målgrupper. Beredskapsavdelingen og stabsavdelingen
er også en bidragsytere inn i dette arbeidet.
Deres bidrag koordineres av forebyggende avdeling.

4.1.7. Bålbrenning
Forebyggende avdeling saksbehandler søknader om
bål- og halmbrenning. Kommunene har ulike forskrifter om åpen brenning og brenning av avfall i
småovner. Der brenning er søknadspliktig behandles
søknaden av brannvesenet og Miljørettet helsevern.
Saksbehandlingen skjer etter forskrift om brannforebygging og lokale forskrifter om brenning av
avfall. Brannvesenet kan også godkjenne permanente
bålplasser dersom søkt bålplass oppfyller kravene
som stilles.

4.1.8. Bekymringsmeldinger
Forebyggende avdeling håndterer og saksbehandler
bekymringsmeldinger som blir meldt inn til brann-

vesenet gjennom ulike kanaler. Den forebyggende
avdelingen håndterte 60 bekymringsmeldinger i
2020 av ulik karakter. Avdelingen søker aktivt
å bygge gode relasjoner til andre instanser, som
byggesak, el-tilsynet og andre myndigheter for
å kunne tilby en bedre oppfølging på tvers av
ansvarlige tilsynsmyndigheter.

4.1.9. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forebyggende avdeling utfører feiing og tilsyn
med fyringsanlegg i tråd med Forskrift om
brannforebygging § 17.12 Det er registrert 57 165
ildsteder i regionen, i de samme systemene er det
registrert 41 870 skorsteiner, hvorav 2 402 er registrert
på fritidsboliger. Statistikk fra 2019 og 2020 viser at
det ble gjennomført henholdsvis 12 247 og 11 709
feiinger, samt 1 937 og 1 357 boligtilsyn. Nedgangen i
boligtilsyn og feiing for 2020 må ses i sammenheng
med restriksjoner i forbindelse med pandemien.

4.1.10. Farlig stoff
Forebyggende avdeling skal gjennomføre tilsyn
med bruk og oppbevaring av farlig stoff, jf. Forskrift
om håndtering av farlig stoff § 23. Tilsynet skal
være risikobasert, og gjennomføres i tråd med den
forebyggende analysen og avdelingens prioriterte
satsningsområder.

4.2. Tjenesteleveranse beredskaps
avdeling
Brannvesenets beredskapsavdeling skal i henhold til
Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 være innsatsstyrke ved brann og andre akutte ulykker der det
er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og
sårbarhetsanalyse. En beredskap som utelukkende
er dimensjonert for brannslokking, vil ikke imøtekomme dagens forventninger til brann- og redningsvesenet. På bakgrunn av bered-skapsanalysen
kommer tjenesteleveransen til avdeling beredskap
frem.

KILDER
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Forskrift om brannforebygging. (2015). Forskrift om brannforebygging. (FOR-2015-12-17-1710). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/
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4.2.1. Brannbekjempelse
Ved melding om brann på Øvre Romerike skal
mannskaper fra nærmeste brannstasjon rykke ut til
hendelsen. Begrepet brannbekjempelse omfatter
alle typer branner, selv om ulike branner krever ulik
kompetanse. Men brannslokking er en kompetanse
samtlige innsatspersonell skal besitte. Opplæring
i brannbekjempelse i regi av NBSK er lik for alle
former for branner, og derfor må innsatsstyrken i
den enkelte kommune videreutvikle sin kompetanse
innen brannbekjempelse i forhold til risiko- og
sårbarhetsbildet.

4.2.2. Røykdykking
Arbeidstilsynet definerer røykdykking som innsats i
tett brannrøyk, vanligvis inne i bygninger eller
andre objekter, for å redde liv, miljø eller materielle
verdier13. Røykdykking er ikke en direkte lovpålagt
oppgave, men kan være en naturlig del og konsekvens av risikobildet i kommunen. Men brannvesenet
skal som et minimum ha egnet utstyr til slokkeog redningsinnsats ved brann jf. § 19 brann- og
redningsvesenforskriften. Behovet for og bruken av
brannvesenets røykdykking skal inngå i kommunens
dokumentasjon av brannvernet. Veilederen om
røyk- og kjemikaliedykking påpeker at røykdykking
ikke kan iverksettes før, nødvendige ressurser er
ankommet skadestedet, og personellets sikkerhet
ved gjennomføring av innsatsen er vurdert14.
Brannvesenets røykdykking skal komme personer
som er innestengt av brann til unnsetning og bringe
dem i sikkerhet. I tillegg kan effektiv innvendig
innsats hindre brannspredning og utvikling utover
branncelle eller bygning. Etter veiledning om røykog kjemikaliedykking deles røykdykkerinnsats inn
i nivåene 0, 1 og 2. Hvorav nivå 0 er innsats uten
røykdykking, men arbeid i røykfylt atmosfære hvor
personlig verneutrustning inkluderer åndedrettsvern.
Nivå 1 er innsats med ett røykdykkerpar. Denne innsatsen krever to røykdykkere, en sikringsmann for

røykdykkerne og en pumpekjører. Nivå 2 er innsats
med to røykdykkerpar. Denne innsatsen krever fire
røykdykkere, en sikringsmann og en pumpekjører.
Innsats på dette nivået betinger utvendig ledelse
av brannsjef eller overordnet vakt på skadestedet.
ØRB dekker innsats i flere veitunneler, hvor innsatsen
kan være utfordrende og representerer en høy
helserisiko for innsatspersonellet. Røykdykkere er i
slike hendelser en viktig beredskapsressurs. Hos ØRB
skal alle stasjoner med unntak av Stasjon 7 være i
stand til å levere røykdykkertjeneste. Stasjon 5 er
avhengig av at kvalifisert røykdykker-personell stiller
ved utalarmering for å levere tjenesten.

4.2.3. Kjemikaliedykking
Arbeidstilsynet definerer kjemikaliedykking som
innsats i forurenset eller giftig område eller område
med oksygenmangel for å redde liv, eller for å
bekjempe lekkasje.
Før kjemikaliedykkerinnsats iverksettes, bør
tilstrekkelige ressurser være ankommet
skadestedet15:
❭ minst en utrykningsleder, to kjemikaliedykkere
og en pumpekjører/hjelpemann for iverksettelse
av innsats.
❭ instrument for å kunne påvise og måle
konsentrasjon av brennbare og giftige gasser og
deres spredning; samt utstyr for pH-måling.
❭ riktig slokkemiddel i tilstrekkelig mengde.
Ved uhell som inkluderer kjemikalier skal brannvesenet etablere sikkerhetssone, evakuere personer
fra farlig område, vurdere behov for å evakuere
tilstøtende områder.
Brann- og redningsvesenets håndteringsevne
i forbindelse med kjemikalieuhell skal inkludere
tetting, pumping og sanering. Hos ØRB er det
stasjonen(e) som besitter denne kompetansen.
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4.2.4. Trafikkhendelser
Trafikkhendelser utgjør en stor del av ØRBs
oppdragsmengde. I statistikken håndterer selskapet
0,54 trafikkulykker per dag, det utgjør over én
trafikkhendelse annen hver dag.
ØRB skal i henhold til brann- og redningsvesenforskriften § 19 annet ledd, minimum ha egnet utstyr
til håndtering av trafikkulykker. For ØRBs del betyr
det at alle stasjoner skal inneha evnen og utstyr
til å håndtere trafikkulykker, selv om alvorlighetsgraden av ulykken avgjør hvorvidt flere stasjoner
skal involveres i hendelseshåndteringen.
Håndteringen av trafikkulykker krever ferdigheter
innen:

❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭

livreddende førstehjelp.
håndtering av øvrig trafikk.
hurtigfrigjøring.
bruk av frigjøringsverktøy, løftepute, etc.
klassifisering og håndtering av farlig gods.
lekkasjehåndtering.
tiltak mot akutt forurensing.
kunnskap om elektriske kjøretøy.

Kompetansespennet for håndtering av trafikkulykker er stort på grunn av trafikkulykkers art
spenner seg fra ulykker uten skadde til ulykker med
fastklemte personer og lekkasje av farlig gods.
Grunnleggende håndtering av trafikkhendelser
inngår i grunnkurs ved NBSK, men det kreves
trening og øving på nevnte ferdigheter.

4.2.5. Høyderedskap
Sentrumsområdene i kommunene på Øvre
Romerike har mange eldre bygg over flere etasjer
hvor det bor mennesker. Det pågår også stor
utbygging av høye hus i flere av kommunene.
Høyderedskap blir en viktig ressurs for brannberedskapen. Det er først og fremst et viktig verktøy for

ivaretakelse av innsatspersonellets sikkerhet ved
arbeid i høyden. Ressursen plasseres på Jessheim
etter ankomst i 2022, og skal yte bistand i alle
kommunene på Øvre Romerike. Til betjeningen av
høydeberedskap kreves to personer, en sjåfør og
en sikringsmann/leder.

4.2.6. Tungbilredning
Høy andel tungtrafikk i brannregionen har speilet
at brannvesenet bør bygge kompetanse på området.
I en situasjon hvor et 50 tonn tungt vogntog har
veltet og frigjøring av fastklemt sjåfør kreves, må
innsatspersonellet ha kunnskap og kompetanse om
bruk av sikring, stabilisering, løfteputer og frigjøringsverktøy. Teknikk og taktikk er andre faktorer som
spiller inn i oppdragsløsningen16.

4.2.7. Akutt helsehjelp
ØRB håndterer årlig en stor mengde helseoppdrag.
Oppdragene spenner seg fra rene bære og løfteoppdrag til hjertestans. Innsatspersonell har gjennomført opplæring i førstehjelp for å inneha evnen til
å ivareta egen og andres behov for behandling av
personskade. Brann- og redningsvesen har med
tiden blitt benyttet til håndtering av hendelser som
tradisjonelt har vært ivaretatt av helsepersonell.

4.2.8. Overflate- og elveredning
De fleste hendelser med drukning som krever
overflateredning skjer på eller nær overflaten, det
er derfor mer hensiktsmessig å opparbeide
kapasitet for overflateredning enn dykkertjeneste.17
ØRBs brannregion innehar flere vann og elver som
medfører en risiko som krever redningskapasitet.
De fleste stasjonene innehar utstyr for å gjennomføre redningsoppdrag tilknyttet vann og elver.
Det kreves videre at innsatspersonell trenes og
øves i overflateredning, slik at de ved hendelse kan
iverksette en effektiv innsats.

KILDER
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Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. (2014). Faktaark om innsats ved kjemikalieuhell. https://www.dsb.no/globalassets/
dokumenter/brann-og-redning-bre/pdfer/faktaark-om-innsats-ved-kjemikalieuhell

17.

Stølen, S. I. (2018, nr.2). Tungbilredning: Forskjellen som redder liv. Norges lastebileier-forbund Magasinet, s. 40-43. https://prod.dfox.
com/public/images/0000676395/000/088/0000883252.pdf

18.

Gjensidigestiftelsen. (2017). Overflateredning. http://brannloftet.no/wp-content/uploads/2017/09/WEB_Overflateredningeboken_
lowres.pdf
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4.2.9. Skog-, gress- og lyngbrann
ØRBs brannregion innehar en høy risiko for brann i
skog- og utmark, og hendelsesstatistikken viser at
det forekommer flere hendelser årlig med skog-,
gress- og lyngbrann.
Det er vedtatt i forskrift om brannforebygging § 3
annet ledd, at det i perioden 15. april til 15. september
er bålforbud, men det i seg selv forhindrer ikke
branner i skog- og utmark.
Denne type branner er sjeldent en trussel mot liv
og helse, men kan derimot være svært utfordrende
å håndtere, samt medføre store samfunnsmessige
konsekvenser.
ØRB har etablert flere tiltak for å økt kompetanse
og håndteringsevne. Det er etablert en skogbranngruppe, den forebyggende seksjonen og stab har /
skal gjennomføre ELS-kurs, samt at det er gjennomført interntopplæring i skogbrannslokking av feiere.
ØRB skal også arbeid opp mot skogeiere og skogsarbeidere for økt slagkraft og kompetanse.

4.2.10. PLIVO
Pågående livstruende vold (PLIVO) er en felles
prosedyre for nødetatenes samvirke. Prosedyren
beskriver hvordan innsatspersonell fra brann, helse
og politi sammen kan redde og begrense skade i
situasjoner der det utøves livstruende vold mot
flere uskyldige personer.
I hendelser hvor politiet ikke først på skadestedet
og det utøves livstruende vold, kan det være aktuelt
for innsatspersonell fra brann og helse å iverksette
tiltak for å nøytralisere en eller flere gjerningspersoner for å forhindre ytterligere vold og skade
på publikum. Videre kan brann- og redning
gjennomføre evakuering og behandling av skadde.
ØRB har implementert nasjonal prosedyre med
vedlagt tiltakskort for PLIVO i CIM18.

4.2.11. Interkommunalt utvalg mot akutt
forurensning
Kommunen har en plikt som skal sikre nødvendig
beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning
som skal inntreffe eller medføre skadevirkninger
innen kommunen jf. § 43 Forurensningsloven19.
ØRB dekker kommunens beredskapsplikt mot akutt
forurensning til sjøs og lands gjennom selskapets
deltakelse i IUA region 2. IUA region 2 omfatter 19
kommuner20.

4.2.12. Dyreredning
ØRB har investert i utstyr til dyreredning. Det er
etablert en dyreredningsgruppe som skal arbeide
mot økt kunnskap og kompetanse på fagområdet.
ØRBs brannregion består av mye landbruk, hvor
kunnskap og evnen til dyreredning er viktig.

4.2.13. Restverdiredning
Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom
brannvesen og forsikring, som har mål om å redde
mest mulig av verdier fra ytterligere skader som
følge av brann, ulykker og lignende.
Finans Norge, som er finansnæringens hovedorganisasjon, har investert i spesialutrustede biler som
er strategisk plassert ut på 23 brannstasjoner rundt
om landet. Tjenesten er utstyrt med vifter, pumper,
slanger og aggregat for å håndtere et bredt spekter
av hendelser21. RVR-tjenesten er i beredskap 24
timer i døgnet, og rekvireres fra lokalt brannvesen
eller 110-sentralen. ØRB er vertsbrannvesen for RVRtjenesten på Romerike.

4.2.14. Urban søk og redning: First
Responder Training Programme
Romerike er et skredutsatt område, og erfaring fra
kvikkleireskredet i Gjerdrum viser at behovet for
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Humlegård O.R., Guldvog B. & Lea J.A. (xxxx). Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold: PLIVO. https://www.tacmed.no/
images_hovedside/PLIVO.pdf

19.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall. (1983). Forurensningsloven. (LOV-1981-03-13-6). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/
NL/lov/1981-03-13-6

20.

https://www.akutt-forurensning-region2.no/

21.

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2019/09/rvr-kurser-brannvesenet-i-restverdiredning/
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denne kompetansen er nødvendig blant innsatspersonell. ØRB har per i dag ikke et fullverdig
USAR team, men kan få bistand fra NRBR og OBRE
som er de nærmeste brann- og redningsvesenene
med denne kapasiteten. ØRB vil fortløpende gjøre
vurderinger på om denne kapasiteten bør opprettes
i forhold til avdekket risiko på Øvre Romerike.
Det arbeides med en regional ROS-analyse som vil
gi et mer utfyllende grunnlag for videre arbeid.
Videre anser vi det per nå som tilstrekkelig at vi utdanner beredskapsstyrken som et komplementært
First Responder Team i henhold til International
search and rescue advisory group (INSARAG)22.
Dette vil være et meget verdifullt løft for innsatsstyrken for å styrke håndteringsevnen, men også
for innbyggerne i regionen. På denne måten kan
innsats iverksettes frem til øvrig ressurser ankommer
for videre innsats. INSARAG er et globalt nettverk
med mer enn 90 land og organisasjoner underlagt
de forente nasjoner (FN), og håndterer USAR
relatert utfordringer. Formålet er å etablere en
internasjonal standard for USAR teams og metodene
som anvendes mot økt kunnskap og kompetanse
på fagområdet. ØRBs brannregion består av mye
landbruk, hvor kunnskap og evnen til dyreredning
er viktig.

4.3. Kompetanseutvikling
Forebyggende avdeling har klare krav til hvilken
lovpålagt minimumskompetanse som personell i de
ulike stillingene skal ha, jf. Dimensjoneringsforskriftens kap.7. ØRB har gode rutiner for å sikre at
de ansatte oppfyller disse kravene, gjennom planer
for pålagt utdanning ved Norges brannskole, samt
internopplæring. Personell med oppgaver innenfor
feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal ha fagutdanning i henhold til fastsatt læreplan. Dersom det
ansettes personell som mangler slik fagutdanning,
skal de følge løp som praksiskandidat og gjennomføre utdanning etter fastsatt plan. Videre skal øvrig
forebyggende personell gjennomføre yrkesutdanning i samsvar med kursplan for forebyggende
brannvern. Slik utdanning skal være gjennomført

innen to år fra ansettelse. De ansattes grunnkompetanse gir gode grunnleggende ferdigheter, men i
det forebyggende arbeidet blir det stadig viktigere
å tilegne seg ytterligere kunnskap for å løse oppgavene på en god måte. Dette belyses også i den
forebyggende analysen. Et kontinuerlig fokus på
medarbeiderutvikling og kompetanseheving
gjennom kurs og videreutdanning er derfor avgjørende
for at avdelingen skal løse sine oppgaver på best
mulig måte.
For å mestre fagspesifikke ferdigheter i selskapet,
er trening, øvelser og rutiner nødvendig slik at
innsatsstyrken er forberedt på reelle hendelser når
liv og helse står i fare. Formålet er å øke kunnskap
og kompetanse til hver enkelt slik at kapasiteten til
å gjenkjenne og håndtere en hendelse til enhver
tid er optimal. Alle øvelser som gjennomføres i dag
skal dokumenteres i CIM, og det er instruktør og/
eller utrykningsleder/brannmester som er ansvarlig
for dette. Dokumentasjon i CIM gjelder også for
evaluering i etterkant av både øvelser og hendelser.
For å skape forutsigbarhet vil øvelser for hver stasjon,
gjennom hele året, dokumenteres i et årshjul.
På denne måten vil øvelser visualiseres og deles på
tvers av avdelinger og selskapet for øvrig.
Innhold i dagens utdanning er begrenset til brannvesenets primæroppgaver. Derfor er det viktig for
ØRB at innsatsstyrken øver på hendelser som ikke
blir ivaretatt gjennom normert utdanning i regi
av NBSK. El-bil markedet i Norge er et eksempel
på dette. En trafikkulykke i dag må håndteres med
en annet kompetansegrunnlag enn tidligere, da
komponenter i en el-bil reagerer annerledes enn
motorisert kjøretøy basert på fossilt brennstoff.
Forebyggende analyse og beredskapsanalysen
danner derfor grunnlaget for prioriteringer og
ressursbruk, og en videre kompetanseutviklingsplan
for eget personell.

KILDER
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International Search and rescue Advisory Group (INSARAG) https://www.insarag.org/
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5. Anbefalt stasjonsstruktur
med tilhørende vaktberedskap

Samfunnsoppdraget til brann og redning er sammensatt og variert, og organiseringen
av denne tjenesten har ikke endret seg i takt med samfunnets forventinger og
den overordnede moderniseringen av samfunnet for øvrig. Samtidig har brann
og redning blitt vitne til at staten, ved politi og ambulanse, har en mindre
tilstedeværelse. Dette fører til at flere av oppgavene til politi og ambulanse blir
tillagt kommunal beredskap, herunder brann- og redningsvesenet.

En ekspansjon av oppgaver grunnet større strukturelle endringer i samfunnet uten involvering av
brann- og redningsvesenet er uheldig, da brann- og
redningsvesenet er den viktigste beredskapsaktøren
som er lokalt forankret og må i siste rekke påta seg
disse oppgavene. Disse endringene påvirker slagkraften til innsatstyrken. Derfor vil fem personer på
mannskapsbil i førsteinnsats gi mer slagkraft og
en langt mer effektiv arbeidsfordeling på tvers av
de oppgaver som blir tillagt brannvesenet. I tillegg
foreligger det også et strategisk spørsmål om et
bærekraftig og stabil drift av selskapet. Den totale
bemanning og robusthet i drift bør også være en
utslagsgivende faktor for å øke vaktlag for mannskapsbil med én. Dette kan føre til mindre innkalling
på overtid eller vikar ved fravær, samtidig som
redundans i beredskapsstyrken vil være styrket ved
større hendelser. Fra et brannfaglig perspektiv og
innenfor rammene av HMS, vil fem personell på
mannskapsbil være utslagsgivende. Det er viktig å
hensynta i denne sammenheng at minimumskravet
i forskriften er for å skape et minimum av sikkerhet
24

og trygghet for innbyggerne i hele Norge, og
at brannfaglig hensyn med tilknytning til øvrige
analyser og brannregionen for øvrig, vil være
utslagsgivende. Med hensyn til de store organisatoriske endringene som anbefales for ØRB, vil dette
for beslutningstakere, også være et spørsmål om
økonomi.
Beredskapsanalysen anbefaler følgende

❭ 1. Vaktlag bestående av heltidspersonell
med kontinuerlig vaktberedskap for stasjon
1 og innføring av vaktlag bestående av
heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap
for stasjon 2 og 3.
❭ 2. Vaktlag bestående deltidspersonell med fast
vaktordning for stasjon 4. Vaktlag bestående
deltidspersonell uten fast vaktordning for
stasjon, 5 og 7

orbrann.no

På fredager er det en utvidet gjennomgang
av alt på brannstasjonene. Blant annet
vaskes vognhallen der biler og beredskapsutstyr står. Renhold og vedlikehold er en
viktig del av hverdagen til beredskap.

❭ 3. For stasjon 1, 2 og 3 foreligger det to
alternativer for vaktlag.

❭ 4. Utredning for deltidsstasjoner påpeker store
byggetekniske utfordringer som må forbedres,
se vedlegg «GAP analyse med vurdering av
byggenes tekniske tilstand».

– a. 7-5-5 eller 6-4-4. Fra et brannfaglig
ståsted anbefales 7-5-5 på sikt,
se milepælsplan figur 8.
År

2022

2023

Måned

Jun

Jan

2024
Jun

Jan

2025
Jun

Des

2026

jan

Jun

Totalt i
planperioden

Jan

Dato

1.6

1.1

1.6

1.1

1.6

31.12

1.1

1.6

1.1

Tiltak/møte

Nes:
12 heltid
4 deltid

Eidsvoll:
12 heltid
4 deltid

Hurdal:
ny brannstasjon

Nes:
16 heltid
Ny brannstasjon

Nannestad:
ny brannstasjon

Jessheim:
ny hovedbrannstasjon

Eidsvoll:
16 heltid

Feiring:
ny brannstasjon

Heltid
totalt til
7-5-5

Total økning i
årlig kostnadsramme

6 860

3 300

500

3 400

350

5 000

3 800

200

12 600

36 010

Årlige FDVU-kostnader kommer i tillegg for nye brannstasjoner/utbedring av bygg.
FDVU i snitt pr 2021 for bygningsmassen disponert av ØRB er årlige kostnader på 33 - 38 % av kapitalkostnad
Figur 8 Milepælsplan for implementering av anbefalt organisering og bemanning
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5.1. Stasjon 1

26

Stasjon 1 Ullensaker

Organisering og
bemanning

Forslag til organisering
og bemanning

Antall innsatspersonell
§ 13 Beredskapsstyrken

4 utrykningsledere
20 konstabel

4 utrykningsledere
24 konstabel

§ 14 Vaktlag

24 personer

28 personer

Vaktberedskap
§ 15 Antall vaktlag
§ 17 Vaktberedskap

❭ 4 vaktlag
❭ 6 personer på vakt
❭ Heltidspersonell med

❭ 4 vaktlag
❭ 7 personer på vakt
❭ Heltidspersonell med

Tjenesteleveranse
§ 19 Egnet utstyr

❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭

❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭

Antall røykdykkere
Antall kjemikaliedykkere

24
24

28
28

Kjøretøy

G1-1 Mannskapsbil
G1-2 Mannskapsbil (R)
G 1-3 Stigebil
G1-4 Tankbil
G1-7 IUA og Redning
G1-8 Kippvogn
G-1 RVR
1 x Båt

G1-1 Mannskapsbil
G1-2 Mannskapsbil (R)
G 1-3 Stigebil
G1-4 Tankbil
G1-7 IUA og Redning
G1-8 Kippvogn
G-1 RVR
1 x Båt

Brannstasjon

Brannmansvegen 5 – stått siden
1989 som et midlertidig tiltak.
Påbygg av moduler grunnet
ekspansjon

Konseptvalgutredning
ØRB rapport

kontinuerlig vaktberedskap
på stasjon
Brannbekjempelse
Røykdykking
Høydeberedskap
Kjemikaliedykking
Akutt helsehjelp
Trafikkhendelser
Tungbilredning
Restverdiredning

kontinuerlig vaktberedskap
på stasjon
Brannbekjempelse
Røykdykking
Høydeberedskap
Kjemikaliedykking
Akutt helsehjelp
Trafikkhendelser
Tungbilredning
Restverdiredning
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5.2. Stasjon 2
Stasjon 2 Eidsvoll

Organisering og
bemanning

Forslag til organisering
og bemanning

Antall innsatspersonell
§ 13 Beredskapsstyrken

4 utrykningsledere
16 konstabel

4 utrykningsledere
16 konstabel

§ 14 Vaktlag

20 personer

20 personer

Vaktberedskap
§ 15 Antall vaktlag
§ 17 Vaktberedskap

❭ 4 vaktlag
❭ 2 personer på døgn

❭ 4 vaktlag
❭ 5 personer på vakt
❭ Heltidspersonell med

personer på vakt

❭ Heltidspersonell med

kontinuerlig vaktberedskap
på stasjon

kontinuerlig vaktberedskap
på stasjon
❭ Deltidspersonell i kontinuerlig
vaktberedskap
Tjenesteleveranse
§ 19 Egnet utstyr

❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭

Brannbekjempelse
Røykdykking
Trafikkulykker
Vei tunneler
Jernbanetunneler
Dyreredning
Overflateredning
Akutt helsehjelp
Skog-, gress- og
lyngbrannbekjempelse

Stillingsbrøk

Konstabel: 2,9 %

Antall timer

Konstabel: 60 t

Kjøretøy

G2-1 Mannskapsbil
G2-2 Reservebil
G2-4 Tankbil/krokløft
G2-5 Unimog
G2-8 Kippvogn
3 x Kippbiler
1 x ARGO
1 x Båt 80 hk
1 x Lettbåt 4 hk

Brannstasjon

❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭
❭

Brannbekjempelse
Røykdykking
Trafikkulykker
Vei tunneler
Jernbanetunneler
Dyreredning
Overflateredning
Akutt helsehjelp
Skog-, gress- og
lyngbrannbekjempelse

G2-1 Mannskapsbil
G2-2 Reservebil
G2-4 Tankbil/krokløft
G2-5 Unimog
G2-8 Kippvogn
3 x Kippbiler
1 x ARGO
1 x Båt 80 hk
1 x Lettbåt 4 hk
Ettersom Feiring ikke anbefales
å avvikles, kan dagens brannstasjon bygges om, evt nybygg
på nåværende lokasjon.
Vedlegg «GAP analyse med
vurdering av byggenes tekniske
tilstand»

❭ Ingen utrykningsledere som jobber deltid, de følger Jessheimturnus
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5.3. Stasjon 3
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Stasjon 3 Nes

Organisering og
bemanning

Forslag til organisering
og bemanning

Antall innsatspersonell
§ 13 Beredskapsstyrken

4 utrykningsledere
12 konstabel

4 utrykningsledere
16 konstabel

§ 14 Vaktlag

16 personer

20 personer

Vaktberedskap
§ 15 Antall vaktlag
§ 17 Vaktberedskap

❭ 4 vaktlag
❭ 2 personer på dag som også

❭ 4 vaktlag
❭ 5 personer på vakt
❭ Heltidspersonell med

Tjenesteleveranse
§ 19 Egnet utstyr

❭
❭
❭
❭
❭
❭

Antall røykdykkere

16

20

Kjøretøy

G3-1 Mannskapsbil
G3-4 Tankbil
G3-5 Unimog
G3-8 Kippvogn
G3-9 UL. Kipp
1 x Kippvogn
1 x ATV m/tilhenger
1 x Båt IUA 115 hk
1 x Lettbåt 9,9 hk

G3-1 Mannskapsbil
G3-4 Tankbil
G3-5 Unimog
G3-8 Kippvogn
G3-9 UL. Kipp
1 x Kippvogn
1 x ATV m/tilhenger
1 x Båt IUA 115 hk
1 x Lettbåt 9,9 hk

Stillingsbrøk

Konstabel: 3,5 %
Konstabel: 2,9 %

Antall timer

Utrykningsleder: 73 t
Konstabel: 60 t

Brannstasjon

Ble bygget samtidig som
Rådhuset i Nes (1965/66).
Dårlig byggeteknisk standard
iht. dagens HMS krav.

følger hvert sitt vaktlag i
vanlig turnus
❭ 4 personer på vakt deltid
❭ Deltidsspersonell i
kontinuerlig vaktberedskap
Brannbekjempelse
Røykdykking
Trafikkulykker
Overflateredning
Akutt helsehjelp
Skog-, gress- og
lyngbrannbekjempelse

kontinuerlig vaktberedskap
på stasjon

❭
❭
❭
❭
❭
❭

Brannbekjempelse
Røykdykking
Trafikkulykker
Overflateredning
Akutt helsehjelp
Skog-, gress- og
lyngbrannbekjempelse

Anbefalt tomt for stasjon 3 er
redegjort for i beredskapsanalysens vedlegg 2 «stasjonsstruktur
og alternativ tomt».
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5.4. Stasjon 4
Stasjon 4 Nannestad

Organisering og
bemanning

Forslag til organisering
og bemanning

Antall innsatspersonell
§ 13 Beredskapsstyrken

4 utrykningsledere
12 konstabel

4 utrykningsledere
12 konstabel

§ 14 Vaktlag

16 personer

16 personer

Vaktberedskap
§ 15 Antall vaktlag
§ 17 Vaktberedskap

❭ 4 vaktlag
❭ 4 personer på vakt
❭ Deltidspersonell i kontinuerlig

❭ 4 vaktlag
❭ 4 personer på vakt
❭ Deltidspersonell i kontinuerlig

Tjenesteleveranse
§ 19 Egnet utstyr

❭
❭
❭
❭
❭
❭

❭
❭
❭
❭
❭
❭

Antall røykdykkere

16

16

Kjøretøy

G4-1 Mannskapsbil
G4-4 Tankbil
G4-6 Fremskutt enhet
G4-9 UL. Kipp
3 x Kippvogner
2 x ATV m/tilhenger
1 x Lettbåt 5 hk

G4-1 Mannskapsbil
G4-4 Tankbil
G4-6 Fremskutt enhet
G4-9 UL. Kipp
3 x Kippvogner
2 x ATV m/tilhenger
1 x Lettbåt 5 hk

Stillingsbrøk

Utrykningsleder: 3,5%
Konstabel: 2,9%

Utrykningsleder: 3,5%
Konstabel: 2,9%

Antall timer

Utrykningsleder: 73 t
Konstabel: 60 t

Utrykningsleder: 73 t
Konstabel: 60 t

Brannstasjon

vaktberedskap

Brannbekjempelse
Røykdykking
Trafikkulykker
Overflateredning
Akutt helsehjelp
Skog-, gress og
lyngbrannbekjempelse

vaktberedskap

Brannbekjempelse
Røykdykking
Trafikkulykker
Overflateredning
Akutt helsehjelp
Skog-, gress og
lyngbrannbekjempelse

Vedlegg «GAP analyse med
vurdering av byggenes tekniske
tilstand»
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5.5. Stasjon 5
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Stasjon 5 Hurdal

Organisering og
bemanning

Forslag til organisering
og bemanning

Antall innsatspersonell
§ 13 Beredskapsstyrken

4 utrykningsledere
12 konstabel

4 utrykningsledere
12 konstabel

§ 14 Vaktlag

16 personer

16 personer

Vaktberedskap
§ 15 Antall vaktlag
§ 17 Vaktberedskap

❭ Ingen vaktordning.
❭ Beredskapen forhøyes

❭ Ingen vaktordning.
❭ Beredskapen forhøyes

Tjenesteleveranse
§ 19 Egnet utstyr

❭
❭
❭
❭
❭
❭

❭
❭
❭
❭
❭
❭

Antall røykdykkere

16

16

Kjøretøy

G5-1 Mannskapsbil
G5-4 Tankbil
G5-8 Kippbil
1 x Snøscooter
1 x Båt 50 hk
1 x Lettbåt 6 hk
1 x ATV med tilhenger

G5-1 Mannskapsbil
G5-4 Tankbil
G5-8 Kippbil
1 x Snøscooter
1 x Båt 50 hk
1 x Lettbåt 6 hk
1 x ATV med tilhenger

Stillingsbrøk

Utrykningsleder: 2,1%
Konstabel: 1,5 %

Utrykningsleder: 2,1%
Konstabel: 1,5 %

Antall timer

Utrykningsleder: 43 t
Konstabel: 30 t

Utrykningsleder: 43 t
Konstabel: 30 t

Brannstasjon

1976

Vedlegg «GAP analyse med
vurdering av byggenes tekniske
tilstand»

i perioder med særskilt
risiko. I jule- og påsketider
organiseres vakten slik
at det alltid er tilgjengelig
personell ved hendelse.
Brannbekjempelse
Røykdykking
Trafikkulykker
Overflateredning
Akutt helsehjelp
Skog-, gress- og
lyngbrannbekjempelse

i perioder med særskilt
risiko. I jule- og påsketider
organiseres vakten slik
at det alltid er tilgjengelig
personell ved hendelse.
Brannbekjempelse
Røykdykking
Trafikkulykker
Overflateredning
Akutt helsehjelp
Skog-, gress- og
lyngbrannbekjempelse

orbrann.no

5.6. Stasjon 7
Stasjon 7 Feiring

Organisering og
bemanning

Forslag til organisering
og bemanning

Antall innsatspersonell
§ 13 Beredskapsstyrken

3 underbrannmester
9 konstabel

3 underbrannmester
9 konstabel

§ 14 Vaktlag

12 personer

12 personer

Vaktberedskap
§ 15 Antall vaktlag
§ 17 Vaktberedskap

❭ Ingen vaktordning

❭ Ingen vaktordning

Tjenesteleveranse
§ 19 Egnet utstyr

❭
❭
❭
❭

❭
❭
❭
❭

Antall røykdykkere

-

-

Kjøretøy

G7-1 Mannskapsbil

G7-1 Mannskapsbil

Stillingsbrøk

Utrykningsleder: 1,6 %
Konstabel: 1 %

Utrykningsleder: 1,6 %
Konstabel: 1 %

Antall timer

Utrykningsleder: 33 t
Konstabel: 20 t

Utrykningsleder: 33 t
Konstabel: 20 t

Brannstasjon

2016

Vedlegg «GAP analyse med
vurdering av byggenes tekniske
tilstand»

Brannbekjempelse
Trafikkulykker
Akutt helsehjelp
Skog-, gress og
lyngbrannbekjempelse

Brannbekjempelse
Trafikkulykker
Akutt helsehjelp
Skog-, gress og
lyngbrannbekjempelse
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Ved brann og ulykker

RING 110

Postadresse
Industriveien 28,
2069 Jessheim

Epost
postmottak@
orbrann.no

Sentralbord
478 84 300

