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ORGANISASJONSFORM FOR NYTT FELLES BRANNVESEN 


I det følgende presenteres ulike organisasjonsformer for interkommunalt samarbeid, med 
argumenter for IKS-modellen for nytt felles brannvesen i Indre Østfold 


 


BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN ÅPNER FOR SAMARBEID 


Brann- og eksplosjonsvernloven gir anledning til interkommunalt samarbeid om brann- og 
redningstjenester: 


«§ 9. Etablering og drift av brannvesen 


Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og 
beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. 


Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig 
tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. 


Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne 
ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 


To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en 
annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all 
myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 


Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av brannvesenet, og om krav til personellets 
kvalifikasjoner.» 


 


INTERKOMMUNALE ORGANISASJONSFORMER 


ULIKE FORMER FOR SAMARBEID 


 Interkommunalt samarbeid, Kml. § 27 


 Vertskommune, Kml. § 28-1 (a-k) 


 Samkommune, Kml. § 28-2 (a-v) 


 Interkommunalt selskap, Lov av 29.01.99, nr. 6 


 Aksjeselskap, Lov av 13.06.97, nr. 44 


 Stiftelser, Lov av 15.06.01, nr. 59 
 
 


INTERKOMMUNALT SAMARBEID, KML. § 27 


Kommuner og fylkeskommuner kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver som angår 
virksomhets drift og organisering. 


Det er ikke anledning til å samarbeide om offentlig myndighetsutøvelse § 27-samarbeidet.   


Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om  


• styret (valg, sammensetning, ansvarsområde og myndighet ift. økonomi) 


• hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten 


• uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet  
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Et § 27-samarbeid er dermed et svært løst og uformelt samarbeid hvor lovgiver stiller svært få krav til 
organisering og styring. 


Dersom det overføres en stor grad av kompetanse (myndighet) fra kommunene til styret, kan 
virksomheten ansees å være et selvstendig rettssubjekt med tilhørende arbeidsgiveransvar.  


 


VERTSKOMMUNE, KML § 28-1 (A-K) 


Gjennom denne modellen kan en kommune overlate utførelsen av offentlig myndighetsutøvelse til 
en vertskommune, så fremt lovverket som styrer virksomheten ikke er til hinder for det.  


Vertskommunen står fritt til å organisere virksomheten den har fått delegert. Folkevalgte organer i 
vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet på områder som er underlagt 
samarbeidet. 


Modellen kan organiseres på 2 måter, avhengig av om tjenesten er av henholdsvis ikke-prinsipiell 
eller prinsipiell karakter: 


• (1) Administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28-1 b). Hver av de samarbeidene 
kommunene delegerer likelydende kompetanse (myndighet) fra eget kommunestyre til egen 
rådmann som igjen delegerer til rådmannen i vertskommunen. 


• (2) Felles folkevalgt nemnd (§ 28-1 c). Rådmannen i vertskommunen forholder seg til nemnda 
som fungerer som et lokaldemokratisk organ for samarbeidet. 


 


SAMKOMMUNE,  KML. § 28-2(A-V) 


Samkommunen ble lovhjemlet mai 2012 og er den andre modellen for samarbeid om offentlig 
myndighetsutøvelse. Samkommunen er et selvstendig rettssubjekt.  


De oppgaver og den avgjørelsesmyndighet som overføres samkommunen, må være identiske for alle 
deltakerkommunene. Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for sin andel av 
samkommunens forpliktelser.  


Samkommunestyret er samkommunens øverste organ. Det skal bestå av minst tre representanter 
med vararepresentanter fra hver deltakerkommune, som velges av og blant kommunestyrets 
medlemmer.  


Samkommunestyret velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder (ordfører og varaordfører). 


Samkommunen skal ha en administrativ leder. Det kan avtales at stillingen som administrativ leder i 
samkommunen skal gå på omgang mellom rådmennene i deltakerkommunene. 


 


INTERKOMMUNALT SELSKAP, LOV AV 29.01.99, NR. 6 


Denne selskapsformen er opprettet for kommunalt samarbeid om selvstendig tjenesteproduksjon og 
annen økonomisk virksomhet.  


Hver deltaker har et ubegrenset ansvar innenfor sin eierandel og et IKS kan i praksis ikke gå konkurs. 
Deltakernes myndighet i selskapet utøves i eierorganet som kalles representantskapet. 
Representantskapet har en noe utvidet kompetanse (myndighet) i forhold til generalforsamlingen i et 
AS.  


Den enkelte kommune kan ikke utøve direkte innflytelse gjennom kommunestyret overfor verken 
styre eller daglig leder. Hver enkelt deltaker har instruksjonsmyndighet overfor sine medlemmer i 
representantskapet.  
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Selskapet blir ledet av styret og daglig leder, som representerer selskapet utad. Representantskapet 
utpeker styret. Styrets kompetanse (myndighet) er begrenset av selskapets formål og selskapsavtalen 
generelt, i tillegg til eventuelle vedtak, instrukser og øvrige retningslinjer fastsatt av 
representantskapet. Styret har tilsvarende ansvar som styret i andre selskaper (AS). 


 


AKSJESELSKAP, LOV AV 13.06.97, NR. 44 


Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets 
forpliktelser. Kommuner kan delta sammen med andre offentlige rettssubjekter eller private. Det kan 
også etableres aksjeselskap hvor kommunen er eneste aksjonær. 


Eierne i aksjeselskapet (aksjonærene) har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen 
(det som er skutt inn i selskapet). Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. 


Generalforsamlingen er selskapets eierorgan. Kommunestyret utsteder fullmakt til den som 
representerer kommunen. Kommunestyrene eller andre kommunale organer har ingen direkte 
innflytelse på hvordan et kommunalt aksjeselskap skal forvaltes, men kommunestyret kan treffe 
bindende vedtak om hvordan kommunens representant skal stemme i en bestemt sak. Dersom 
aksjeselskapet mottar kommunalt tilskudd, kan det stilles vilkår for støtten. 


Aksjeselskapet blir ledet av styret og daglig leder på vegne av eierne. Kompetansen til styret 
begrenses av selskapets formål og øvrige vedtekter og eventuelle andre vedtak/instrukser vedtatt av 
GF. Styreverv er et personlig verv og ansvaret er regulert i aksjeloven § 17-1. Styremedlemmer og 
daglig leder kan bli forpliktet til å erstatte skade som de i nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt 
har voldt selskapet, aksjeeier eller andre. 


 


STIFTELSE, LOV AV 15.06.01, NR. 59 


Stiftelse er et selvstendig rettssubjekt. Årsaken til at man velger stiftelsesformen er at man sikrer å 
forfølge et gitt formål ved at stiftelser ikke kan kjøpes opp eller overstyres av eiere. I tillegg vil man i 
noen grad kunne oppnå skattemessige fordeler.  


Stiftelsen er forskjellig fra aksjeselskapene og IKSene ved at den ikke har noen eiere. Stiftelsens 
formue eies av stiftelsen selv. Dermed blir det heller ikke betalt ut utbytte fra stiftelsen og 
oppretterne mister rådigheten over formuesverdien ved opprettelsen.  


Stiftelsen har ingen generalforsamling eller årsmøte og er ikke demokratisk styrt. Stiftelsens formål 
blir fastsatt ved opprettelsen, og adgangen til å endre dette i ettertid er begrenset.  


Stiftelser er pliktige å ha et styre som er stiftelsen øverste organ. Styrevervene er personlige og kan 
ikke overføres ved fullmakt.  


 


VURDERINGER 


FORVALTNINGSMYNDIGHET OG FORHOLDET TIL SÆRLOVENE   


Et brannsamarbeid vil omfatte enkeltvedtak/myndighetsutøvelse, og pr. i dag er det kun 
kommunelovens §§ 28 (vertskommune og samkommunen) som hjemler denne type samarbeid. 
Særlovgivningen (brann- og eksplosjonsvern) tilsier imidlertid at man kan benytte andre typer 
samarbeid for brann- og redning, så fremt det etableres ordninger som sikrer at all 
myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
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FORMÅLET MED VIRKSOMHETEN/ETABLERINGEN 


Vesentlige motiver med etablering av felles brannvesen er stordriftsfordeler, med mulig innsparing 
på sikt. Større robusthet, økt kompetanse, kvalitet, effektivitet og rekrutteringskraft er forventninger 
til samarbeidet.  


Dette er ikke en etablering med motiv om erverv, eller med hensikt om å beskytte et bestemt formål. 
På den måten bør verken AS eller stiftelse foretrukne etableringsformer. 


 


KONSEKVENSER FOR DE ANSATTE  


I et organisatorisk samarbeid vil majoriteten av brannpersonellet skifte arbeidsgiver, enten det velges 
en vertkommune for § 27 eller § 28 A, eller om virksomheten organiseres som et selvstendig 
rettssubjekt. Ved etablering av selvstendige rettssubjekter trer arbeidsmiljølovens regler om 
virksomhetsoverdragelse i kraft.  


De ansattes vilkår og medvirkning er ivaretatt gjennom trygghetsavtalen, uavhengig av hva slags 
organisasjonsform som benyttes. 


 


KOMMUNENS ROLLE I FORHOLD TIL TJENESTENE 


Virksomheten skal foregå i kommunens egenregi. I dette tilfellet er det virksomheten som har 
kontroll- og tilsynsansvar overfor eierne og deres eiendommer, innen det brannfaglige 
myndighetsområdet.  


Dette taler for å etablere virksomheten som et selvstendig rettssubjekt. 


 


GRAD POLITISK STYRING OG KONTROLL 


Brann- og redningstjenesten er den eneste nødetat som er lagt under kommunalt ansvar. Den nylig 
utgitte Brannstudien argumenterer for at det kommunale ansvaret for tjenesten opprettholdes, og 
det pekes på at både lokal tilstedeværelse og lokal kunnskap er kritiske suksessfaktorer for at 
tjenesten skal fungere optimalt.  


Dette gir grunn til å velge en organisasjonsform som opprettholder den enkeltes kommunes 
innflytelse over virksomheten. 


 


 


KONKLUSJON 


Særlovgivningen åpner for å vurdere et spekter av interkommunale organisasjonsmodeller for brann- 
og redningstjenesten. For den enkelte eier vil det være av betydning å ha politisk styring og kontroll 
over et felles brannvesen. For virksomheten selv vil det være viktig å ha en selvstendig rolle i 
myndighetsutøvelsen.  


På denne bakgrunnen er det IKS-formen som avtegnes som den beste løsningen, og som anbefales av 
prosjektgruppen. Det er da også denne organisasjonsformen som benyttes av majoriteten av 
interkommunale brannsamarbeid andre steder i landet.  


 


250314/ÅK 






































































































































































 


 


Den 15. august ble sak om Indre Østfold Brann- og redning IKS 


oversendt kommunene. Prosjektgruppen leverte fra seg rapport 


med budsjett og selskapsavtale. Vedlagt er faggruppenes 


rapporter. 


Rapporten inneholder ingen overraskelser fra tidligere tilsendt 


informasjon: Brannledelsen og forebyggende avdeling plasseres i 


Eidsberg. Feiertjenesten får Spydeberg og Hobøl brannstasjon 


som base. Beredskapspersonell plasseres ved de tre største 


stasjonene. Vaktlagene opprettholdes som i dag. 


Kommunene mottok mye informasjon, og det arbeides nå med å 


få tydeliggjort kvalitative, praktiske og økonomiske konsekvenser 


for den enkelte kommune. Rådmannsnivået bidrar sterkt for å 


sikre at saken utredes på en oversiktlig måte. 


Sammenslåingen av brannvesen vil være den største 


omorganisering for Indre Østfold-kommunene, som gjelder 


interkommunal satsing. Her er det snakk om overføring av 120 


ansatte i hele eller delte stillinger, og anleggsverdier på flere 


millioner kroner.  


Dersom vi lykkes nå, vil for mange en 30 år gammel drøm bli til 


virkelighet! 


Saken er oversendt kommunestyrene  


Budsjettarbeidet 


I dette nummeret 


1 Saken er oversendt kommunestyrene 


1 Budsjettarbeidet 


2 Skulte kostnader og avvik  


2 Kommunestruktur og brannvesenstruktur 


3 Prosjektgruppens forslag 


4 En hederlig innsats 


4 Hva nå? 


 


29.08.14 


Noe av det mest krevende med utformingen av 


brannsamarbeidet er de økonomiske sidene ved saken. Det ble 


tidlig lagt til grunn at budsjettrammen for nytt selskap skal ta 


utgangspunkt i det brannvesenet koster kommunene i dag, 


under forutsetning av at kommunene har oppfylt kravene til 


dimensjonering av tjenesten. 


Dette medførte at vi utviklet en kostnadsfordelingsnøkkel som er 


basert på netto driftsregnskap for det enkelte brannvesen. 


Gjennom arbeidet med kostnadsfordelingsnøkkel, skaffet vi oss 


god oversikt over regnskap og budsjett for de lokale brannvesen, 


noe som har gjort at budsjettarbeidet har blitt utført med større 


treffsikkerhet.  


Budsjettrammen for nytt selskap fremstår imidlertid som større enn 


hva kommune budsjetterer til brann og redning i dag. 


Hovedforklaringen på dette er todelt: 


1. Skjulte kostnader er kvantifisert 


2. Overførte verdier (biler og båter) er prissatt og skal betales 


tilbake som lån. 
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Skjulte kostnader er utgifter som kommunen har til brannvesenet i 


dag, men som ligger under andre virksomheter.  Dette er blant 


annet føring av lønn, regnskap, It tjenester, BHT, forsikringer, 


strøm/fyring, renhold, husleie, og noen steder også 


lønnskostnader.  


Ved opprettelse av IKSet vil disse kostnadene overføres fra 


kommunen til selskapet, med stor grad av tilsvarende besparelser 


i kommunen. Kommunen vil få tilbakebetalt sine husleieutgifter. 


Enkelte kostnader knyttet til etableringen, som merkantile 


tjenester og IKT (drift og lisenser), vil være vanskelig å hente inn i 


motsvarende besparelser. 


I de fleste kommunene i brannprosjektet er det funnet avvik på 


antall årsverk knyttet til administrative brannfaglige funksjoner. I 


mange tilfeller er funksjonene tillagt andre kommunale stillinger 


uten at tid bruk til brannfaglige oppgaver er dokumentert eller 


fremkommer i brannvesenets regnskap. Dette representerer i så 


måte et skjult kostnadsbilde, som nå kommer til syne. I nytt felles 


brannvesen vil alle avvik bli lukket. 


 


Skjulte kostnader og avvik 


Oppsummert kan vi si at 


to brannvesen i Indre 


Østfold vil doble antall 


lederstillinger, og halvere 


størrelsen på det 


forebyggende fagmiljøet. 


Smaalenene har i de siste oppslag fokusert på 


kommunestrukturen. Avisen hevder at Indre Østfold kan bli delt i 


to i en fremtidig struktur.  


Hva betyr spørsmålet om kommunestruktur for felles brannvesen i 


Indre Østfold? 


1. Brannvesenets beredskap er dimensjonert og bygget på 


tettstedsituasjonen, og ikke på de geografiske 


kommunegrensene. F.eks. gjelder Spydeberg og 


Knapstad som ett samlet tettsted i dag ihht. forskriften. 


2. Krav til forebyggende avdeling er proporsjonalt med 


innbyggermassen. Kravet til antall stillinger endres altså 


ikke, men oppdeling av brannvesenet gir mindre 


fagmiljøer. 


3. Krav til administrative lederstillinger = 1/20 000. Med ett 


brannvesen i Indre Østfold oppfyller vi kravene med 1 


brannsjef og 1 avdelingsleder for hver av avdelingene 


(beredskap og forebygging).  Med f.eks. to brannvesen i 


Indre Østfold (som hver dekker for rundt 20-25 000 


innbyggere), vil de to virksomhetene måtte ansette 1 


brannsjef og 2 avdelingsledere i full stilling hver.  


Oppsummert kan vi si at to brannvesen i Indre Østfold vil doble 


antall lederstillinger, og halvere størrelsen på det forebyggende 


fagmiljøet. Beredskapsmessig reduseres evnen til å håndtere 


større hendelser, overordnet flåtestyring og spesialisering. Man får 


heller ikke i den grad gjort en hensiktsmessig fordeling og bruk av 


utstyr og personell. 


Kommunestruktur og brannvesenstruktur 


Nyheter fra Norsk 


brannbefals 


landsforbund: 


Danmark går fra 86 


brann- og 


redningsvesen til 20 



http://www.nblf.no/nyhet_vis.asp?NyhetID=1169

http://www.nblf.no/nyhet_vis.asp?NyhetID=1169

http://www.nblf.no/nyhet_vis.asp?NyhetID=1169
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Prosjektgruppens forslag 


Prosjektgruppen har levert en rapport på 30 sider. 


Dokumentet tar for seg bakgrunnen for prosjektet og viser 


hvordan mandatet er forstått. 


Anbefalingene fra faggruppene er oppsummert, og 


delrapportene er vedlagt. 


Prosjektgruppens forslag er utdypet, og alternative 


organiseringsmodeller er nevnt.  


Rapporten har egne kapitler som omfatter økonomi og 


driftsforberedelser. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


I utarbeidelsen av modell for felles brannvesen, har 


prosjektgruppen lagt vekt på følgende: 


 Opprettholdelse av vaktlagene som i dag  


 Lokalisering av dagfunksjoner knyttes til infrastruktur, 


hendelsesfrekvens og ROS. 


 Stedlig beredskapspersonell ved de tre store 


stasjonene, som del av lokal beredskap. Personell på 


deltid med bindeleddsfunksjon på de tre øvrige 


stasjonene 


 Samling av forebyggende personell.  En samlet 


forebyggende avdeling representerer en støtte i 


beredskapsarbeidet 


 Forebyggende samlokaliseres med ledelsen i 


brannvesenet med tanke på utvikling av analyse- og 


kvalitetsarbeid 


 Samling av feierne som gruppe. Feierne samles for 


effektivisering av tjenesten og å sikre lik praksis overfor 


innbyggerne 


 Effektiv utnyttelse av eksisterende bygg og lavest 


mulig ombyggingskostnader 


 Kjøp av regnskaps- og IKT-tjenester 


 Selskapet skal være en lærlingebedrift 


 


 


Feierne på Spydeberg 


og Hobøl brannstasjon. 


Brannledelsen og 


forebyggende i 


Eidsberg. 


Beredskapspersonell 


på alle de tre store 


stasjonene.  


Askim har dagkasernert 


mannskap. 
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En hederlig innsats 


Det har vært lagt ned en stor jobb for å komme i mål 


med forslag til løsning for felles brannvesen. Vi snakker 


om over 50 møter for både prosjekt- og faggrupper, og 


i fellesskap. Tar vi med møter i referansegrupper, i 


styringsgruppen og for eierne, er det enda flere.  


Engasjementet har vært høyt, og vi har hatt 


gruppemedlemmer som har prioritert møtene og 


produsert materiale. Dette er ingen selvfølge i slike 


prosjekter. 


Ulike løsninger har vært diskutert innenfor det enkelte 


segment og for det totale bildet. Den foreslåtte 


løsningen har fått stor oppslutning, selv om det 


selvfølgelig er noen som kunne tenke seg at ting ble 


annerledes. Slik vil det alltid være. 


Vi i prosjektgruppen vil takke for den innsatsen som hver 


og en har lagt ned, spesielt beredskapsgruppen og 


forebyggende gruppe, med deres ledere, sekretærer 


og deltakere.  


De tillitsvalgte har gjort seg bemerket med sitt 


systematiske arbeid for å ivareta de ansatte og sikre 


informasjonsstrømmen fra prosjektet. Lykkes vi nå, vil 


mye være deres fortjeneste! 


Hva nå? 


Vedtakene i kommunestyrene vil avgjøre om arbeidet 


vil gå over i en driftsforberedende fase. Hobøl 


kommunestyre er først ute med behandling den 15. 


september. Sist er Marker med møte 7. oktober. Nå har 


vi altså foran oss en drøy måned med ventetid før vi 


endelig vet om det blir ett felles brannvesen i Indre 


Østfold. 


Selv om vi ikke kjenner utfallet, gjør prosjektet fortsatt 


noe forarbeid for å være i rute til planlagt oppstart 1. 


mai 2015. Husleieavtale og ombyggingsprospekter er 


under arbeid. Kompetanse/kompetanseplan vil bli 


diskutert. Valgkomiteen er kalt inn for å kunne innlede 


arbeidet med styresammensetning. 


Prosjekt- og faggruppene møtes til en markering 13. 


oktober. Dersom vi da kan feire et nytt felles 


brannvesen, vi prosjektet gå over i en ny fase. I så fall vil 


prosjektleder og tillitsvalgte ta en ny runde på 


brannstasjonene for å orientere om forberedelsene til 


Indre Østfold Brann og Redning IKS. 


 


 

















 


 


 


 


  


 


Felles ROS-analyse for Indre Østfold 
I forbindelse med utredning av felles brannvesen i Indre 
Østfold er det utviklet en felles ROS-analyse. Denne 
analysen er en kartlegging av risiko og sårbarhet i regionen, 
der oppsummeringene omfatter regionale perspektiver for 
de ulike områdene. 
 
 
Versjon 1.1 
      
 


ROS-ANALYSE FOR INDRE ØSTFOLD 


Brann og redning 


20. mars 2014 
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FELLES ROS-ANALYSE, INDRE ØSTFOLD 


1.0 BESKRIVELSE AV INDRE ØSTFOLD 


1.1 INDRE ØSTFOLD 


De 7 Indre Østfold kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad har 


en befolkning på nær 50 000 innbyggere og dekker et areal på over 1300 km². Befolkning og areal 


fordeler seg slik: 


Kommune Folketall pr. 30.06.13 Areal i km² 


0124 Askim 15420 69,14 


0125 Eidsberg 11219 235,91 


0138 Hobøl 5099 140,39 


0119 Marker 3590 412,91 


0127 Skiptvet 3702 101,21 


0123 Spydeberg 5529 141,99 


0122 Trøgstad 5348 204,50 


Totalt 49907 1306,05 


Indre Østfold utgjør den nordlige delen av Østfold, med grense til både Akershus (vest og nord) og 


Sverige (øst). Det er 10 større og mindre tettsteder fordelt på de syv kommunene.  


Regionen består for det meste av skog, utmark og dyrket mark, med innsjøer og vassdrag. Marker er 


den største kommunen i flateinnhold, med mest skog og færrest innbyggere. Askim kommune er i 


motsetning minst i flateinnhold, men har flest innbyggere. Sentralt i landskapet ligger høydedraget 


Monaryggen med grus- og sandforekomster. 


Haldenvassdraget drar gjennom Marker i øst og i Hobøl i øst ligger Hobølelva. Alle de fem midterste 


kommunene grenser til Glomma. Langs Glomma ligger det tre store kraftstasjoner: Solbergfoss, 


Kykkelsrud og Vamma. 


De tyngste industribedriftene i regionen er Nortura Hærland med sine nesten 500 ansatte og Glava 


AS (360 ansatte). Gresvig AS og Lundeby Bokbinderi er bedrifter med over 200 ansatte. Ellers ligger 


det mange middels og små foretak spredt på industriområdene i kommunene  


E-18 går som en tverrgående hovedåre i retning øst-vest, som forbinder seks av kommunene. 


Motorveien er anlagt som 1 og 2 felts vei, og er snart ferdig utbygget. Det er flere riksveier i retning 


nord-syd. 


Ambulansestasjonen er plassert på Brennemoen, som er det geografiske sentrum. Indre Østfold 


Politistasjon ligger i Askim. Marker og Rømskog lensmannskontor er på Ørje. 


Turisttilstrømningen til Indre Østfold påvirker ikke dimensjoneringsgrunnlaget for regionen. 
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1.2 TETTSTEDER OG OMLAND 


ØRJE (MARKER KOMMUNE) 


I Marker kommune er Ørje tettstedet med over 1.800 innbyggere.  Kommunens areal er på 413 km2, 


herav skog 310 km2. Marker kommune er en kommune med spredt bebyggelse, landbruk og et 


mindre tettsted. Haldenvassdraget med sluser og båttrafikk er en viktig del av kommunens 


turistprofil. 


E-18 og FV 21 er hovedfartsårene gjennom kommunen. 


MYSEN (EIDSBERG KOMMUNE)  


I Eidsberg er Mysen bykjernen med ca. 6.200 innbyggere. Totalt har Eidsberg kommune et areal på 


236 km2 hvorav 78 km2 er jordbruksareal og 130 km2 er skogsareal. Største industrier er Nortura 


Hærland med over 500 ansatte og Lundeby Bokbinderi med 200 ansatte. 


E-18, RV 22 og FV 124 er hovedfartsårene gjennom kommunen. 


ASKIM (ASKIM KOMMUNE)  


Askim har en bykjerne med ca. 13.400 innbyggere. Totalt har Askim kommune et areal på 69 km², 


hvorav 22 km² er skogsareal. Største industrier Glava AS (360 ansatte) og Gresvig AS med 250 
ansatte. Det er 3 kraftanlegg i kommunen. Askim sentrum har et bymessig preg og er under stadig 
utvikling. 


E-18, FV 115 og FV 128 er hovedfartsårene i kommunen. 


Kraftfestivalen er et stort årlig arrangement som trekker mye mennesker til sentrum. 


 


TRØGSTAD OG BÅSTAD (TRØGSTAD KOMMUNE) 


Trøgstad ca. 5.400 innbyggere og er en typisk landbrukskommune. Trøgstad har et areal på 205 


km² hvorav 105 km² er skogsareal. Kommunen har tre tettsteder Skjønhaug, Båstad og Havnås hvor 
Skjønhaug er kommunesenteret (rett under 2000 innbyggere) med kommunehus og omsorgssenter. 
Alle tettsteder har egen skole og barnehage.   


RV 22 er hovedfartsåren gjennom Trøgstad. 


 


MEIERIBYEN (SKIPTVET KOMMUNE) 


Skiptvet har ca. 3.700 innbyggere og er en typisk landbrukskommune. Ca. 1650 bor i kommunens 


eneste tettsted Meieribyen, som ligger omtrent i midten av kommunen. Alle offentlige bygninger er 


plassert i Meieribyen. Sentrumsbebyggelsen har villamessig preg, men har etter hvert også fått noe 


blokkbebyggelse. Kommunens totalareal er ca. 102 km². Av dette er ca. 40 km² skogareal. 


FV 115 er hovedfartsåren gjennom Skiptvet. 


 







Felles brannvesen i Indre Østfold   


4 | S i d e  


 


SPYDEBERG (SPYDEBERG KOMMUNE) 


Spydeberg har ca. 5.500 innbyggere hvorav ca. 3850 bor i tettstedet Spydeberg1. Spydeberg er 
landbruks og pendlerkommune og har et areal på 142 km² hvorav 86 km² er skogsareal. 
Sentrumsbebyggelsen har villamessig preg med noe blokkbebyggelse. Industrien i Spydeberg er 
lokalisert til områdene Løvestad og Myhrer skog. Spydeberg har over 800 fritidsboliger med 
hovedtyngde rundt innsjøen Lyseren.  


E-18, FV 128 og FV 122 er hovedfartsårene gjennom Spydeberg. 


Spydeberg Rock er årlig arrangement som tekker mye folk til Spydeberg sentrum 


  


HOBØL KOMMUNE (KNAPSTAD, TOMTER OG RINGVOLL) 


Hobøl kommune har ca. 5.100 innbyggere og er en typisk landbruks- og pendlerkommune. 


Kommunen har et areal på 140 km² hvorav 100 km²er skogsareal. Kommunen har tre tettsteder 
Tomter (ca. 1550 innbyggere), Knapstad (ca. 1100) og Ringvoll.  Alle tettstedene har egen skole og 
barnehage. Omsorgssenteret ligger på Knapstad. 


Det er lite industrivirksomhet i kommunen. Nytt næringsområde er under opparbeidelse på 
Knapstad. 


E-18, FV 128 og FV 120 er hovedfartsårene gjennom Hobøl.  


                                                                 


1
 Spydeberg og Knapstad regnes som ett tettsted og har til sammen ca. 5.500 innbyggere. 
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2.0 RISIKO OG SÅRBARHET (ROS) 


2.1 FELLES ROS-ANALYSE 


Risiko defineres som: ”Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse.”  


Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er 
derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) 
av hendelsen dersom den inntreffer.  


Felles ROS analyse er gjennomført på et overordnet nivå, samlet for de 7 kommunene i Indre Østfold 
som utreder felles brannvesen. Analysen omfatter de risikoområder som er relevant for 
brannvesenets tjeneste.  


På grunnlag av lokale kartlegginger og analyser, er det satt opp en grovanalyse for hele regionen. En 
grovanalyse består av følgende trinn: Farekartlegging og identifikasjon av hendelser (her i hovedsak 
basert på foreliggende dokumentasjon)  


1. Risiko/sårbarhetsvurdering - sannsynlighet vektet mot konsekvens.  


2. Tiltaksvurdering – en viktig del av tiltaksvurderingen legges til faggruppenes arbeid og deres 
dimensjonering av tjenestene. 


Grovanalysen er kvalitativ, noe som innebærer at den bygger på faglige vurderinger fra kompetent 
personell, kunnskap om historiske hendelser innen regionen korrigert for gjennomførte tiltak og 
forventede endringer frem i tid, f.eks. klima, befolkningsvekst, atferdsendringer mv.  


 


 2.3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS  


Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaringer, trender og faglig 
skjønn. Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.  


Følgende kategorier for sannsynlighet er benyttet: 


Sannsynlighetskategori  Beskrivelse (frekvens) 


1. Lite sannsynlig  Sjeldnere enn 1 gang hvert 50. år 


2. Moderat sannsynlig  1 gang per 10. – 50. år  


3. Sannsynlig  1 gang per 5. – 10. år 


4. Meget sannsynlig  1 gang per 1. – 5. år 


5. Svært sannsynlig  Oftere enn 1 gang hvert år 


 
Det er viktig å forstå at med en 10-års hendelse (10 % årlig sannsynlighet) menes at hendelsen i 
gjennomsnitt forventes å oppstå en gang hver 10 år. Dette utelukker ikke at to slike hendelser kan 
oppstå i rask rekkefølge for så å være fraværende i en periode på mer enn 10 år.  


Sannsynlighetsbegrepet kan virke teoretisk, men hverdagen preges av slike farer der erfaringstall 


viser variabel sannsynlighet for at ulike hendelser inntreffer. 
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Følgende kategorier for konsekvens er benyttet: 


 


2.4 VURDERING AV RISIKO 


Vurdering av risiko innebærer at sannsynligheten for hendelsen inntreffer vurderes opp mot 


konsekvensene av hendelsen dersom den inntreffer. Hendelsene er også drøftet i forhold til mulige 


årsaker og konsekvens av hendelsen. Når risiko er fastsatt, vurderes risikoreduserende tiltak - dvs. 


                                                                 


2
 Med samfunnsverdier menes i hovedsak at samfunnsviktige funksjoner er operative og kan nyttiggjøres av 


innbyggerne. Begrepet er forholdsvis vidt og strekker seg fra kommunale tjenester på individplan til kritisk 


infrastruktur mv. 
3
 Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet av 


utslippspunktet. 
4
 Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser for omgivelsene i kommunen 


Konsekvenskategori  Konsekvensområde  Beskrivelse  


1. Svært liten konsekvens  Liv og helse  Ingen personskade  


 Ytre miljø  Ubetydelig miljøskade  


Materielle-/ samfunnsverdier2  Materielle skader 0 - 100 000 kr/ Ingen 
skade eller tap av samfunnsverdier  


2. Liten konsekvens  Liv og helse  Personskade  


 Ytre miljø  Lokale3 miljøskader  


Materielle-/ samfunnsverdier  Materielle skader 100 000 - 1 000 000 kr/ 
Uvesentlig skade eller tap av 
samfunnsverdier  


3. Middels konsekvens  Liv og helse  Alvorlig personskade  


 Ytre miljø  Regional4 miljøskade, restitusjonstid inntil 
1 år.  


Materielle-/ samfunnsverdier  Materielle skader <1 000 000 - 10 000 
000> kr/ Kortvarig eller tap av 
samfunnsverdier  


4. Stor konsekvens  Liv og helse  Dødelig skade, en person.  


 Ytre miljø  Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 
10 år.  


Materielle-/ samfunnsverdier  Store materielle skader <10 000 000 - 100 
000 000> kr/ Skade eller tap av 
samfunnsverdier med noe varighet  


5. Meget stor  
konsekvens  


Liv og helse  Dødelig skade, flere personer.  


 Ytre miljø  Irreversibel miljøskade  


Materielle-/ samfunnsverdier  Svært store materielle skader > 100 000 
000 kr/ Varige skader eller tap av 
samfunnsverdier.  
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tiltak som påvirker sannsynligheten for at hendelsen inntreffer, eller beredskapstiltak som demper 


konsekvensene.  


I grovrisikoanalysen plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise der hendelsenes 


sannsynlighet og konsekvens utgjør de to aksene. Risikomatrisen er definert av utvidet ROS-gruppe 


og har 3 soner 


Grønn Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig 


Gul Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes 


Rød Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig 


 


Akseptkriteriene er gitt av de fargede sonene i risikomatrisene under. Det er satt opp egen matrise 


for hvert av de 3 risikoområdene: 


Risiko (S x K) 


Liv og Helse 


Konsekvens 


K1 K2 K3 K4 K5 


Sannsynlighet 


S5      


S4      


S3      


S2      


S1      


 


Risiko (S x K) 


Ytre miljø 


Konsekvens 


K1 K2 K3 K4 K5 


Sannsynlighet 


S5      


S4      


S3      


S2      


S1       
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Risiko (S x K) 


Materielle-


/samfunnsverdier 


Konsekvens 


K1 K2 K3 K4 K5 


Sannsynlighet 


S5      


S4      


S3      


S2      


S1       


 


 


2.5 DEFINISJONER 


 


Konsekvens  Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med 
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø 
eller materielle verdier. (NS5814)  


Risiko  Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse. (NS5814) 


Risikoanalyse  Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og 
årsaker til og konsekvenser av disse. (NS5814)  


Risikoreduserende tiltak  Tiltak som påvirker sannsynligheten eller konsekvensen av en uønsket 
hendelse.  


Sårbarhet  Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en 
uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller 
funksjon etter hendelsen. (NS5814)  


Sannsynlighet  I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. Kan 
uttrykkes med ord eller som en tallverdi. (NS5814)  
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3.0 KARTLEGGING AV RISIKOOMRÅDER 


3.1 UTSATTE BYGNINGER OG OMRÅDER 


3.1.1 SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER 


Særskilte brannobjekter type A er bygninger til opphold for et større antall mennesker, hvor brann 


kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv. 


Særskilte brannobjekter type B er bygninger, anlegg, opplag o.l. som ved sin beskaffenhet eller den 


virksomhet som foregår i dem antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor 


brann kan medføre store konsekvenser.  


Særskilte brannobjektet type C er bygninger som har kulturhistorisk eller liknende samfunnsmessig 


verdi. 


For brannobjektene av type A og B foretar brannvesenet kontroll en gang hvert år. For enkelte av 


disse objektene er det innført egenmeldingssystem slik at kontroll blir gjennomført annen hvert år, 


mens type C kontrolleres en gang hvert fjerde år. Dette er i samsvar med forebyggende forskriften. 


Antall særskilte brannobjekter er i tabellen under. Vedlagt er utførlige lister fra hver kommune. 


 Særskilte brannobjekt (§ 13 objekt) 


Kommune Kategori A Kategori B Kategori C 


Askim 46 15 1 


Eidsberg 34 5 1 


Hobøl 18 3 1 


Marker 21 10 1 


Skiptvet 15 1 2 


Spydeberg 24 7 2 


Trøgstad 17 2 1 


Totalt 175 43 9 


Antall røykløp og ildsteder: 


 Antall røykløp og objekter 


Kommune Skorsteiner og 
røykløp 


Antall objekter Merknader 


Askim 6321 4925 Hyppighet feiing: Hvert annet år. 


Tilsyn: 1 gang i løpet av en 4 års 


periode. 


Dette er likt for alle kommunene. 


Eidsberg 5064 3758 


Hobøl 2085 1682 


Marker 1370 1193 


Skiptvet 1481 1323 


Spydeberg 2067 1750 


Trøgstad 1935 2182 


Totalt 20323 16813  
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3.1.2 UTSATTE BYGNINGER OG OMRÅDER 


Andre bygninger/områder av betydning som er registrert og som ikke regnes som særskilte 


brannobjekter er lagring av brannfarlige varer som propan og bensin/diesel kontorbygg, blokker, 


eldre bygårder, rekkehus, verksteder, industri, salgslokaler, omsorgsboliger etc.  


Dette er områder hvor brannslukningsarbeidet kan bli både krevende og omfattende, og hvor faren 


for spredning er stor. Som eksempel har mange bygårder skillende konstruksjoner i treverk og har 


vært gjenstand for mange ombygginger opp igjennom årene. Brann i slike objekter gir oss 


erfaringsmessig en rekke utfordringer med brann i utilgjengelige hulrom og brannsmitte der man 


minst venter det. Det kan mangle stasjonære slokkeanlegg eller automatiske brannalarmanlegg som 


oppdager eller slokker branner i startfasen. I enkelte bygninger er det kun tilgang fra en side. 


Liste over mest utsatte bygninger og områder:  


 


Kommune Objekt navn Virksomhet/kommentar 


Askim Østli / Granås boligfelt / 
Skaugenområdet 


Boligfelt. Langt mellom brannhydranter. Dårlig 
fremkommelighet med stor bil. 


 Jernbanegata, Storgata og 
Skolegata 


1890 gårder, forretningsgårder. Tett eldre 
bebyggelse. 


Eidsberg Åsen Skog Boligfelt, vanntilgang 


 Mysen sentrum, 
Jernbanegata – David 
Blidsgt. 


Gammel trebebyggelse med stor spredningsfare. 
Ingen brannskiller. 1890 gårder 


 Rugdeveien Boligfelt, tett lavblokkbebyggelse. Svakt vanntrykk – 
under utbedring. Dårlig fremkommelighet med stor 
brannbil. 


Marker Ørje sentrum Til dels gammel, tett trehusbebyggelse 


Spydeberg Hyttebebyggelse, Lyseren-
område 


Spredt hytteområde. Vanskelig tilgjengelig. 


   


Generelt Festlokaler/samfunnshus  


 Livdyrnæring  


 Nye høye boligblokker Eldre beboere. Krevende objekter m.h.t. 
systematisk evakuering og brannslokking 


 Hytteområder F. eks. Glenne med dårlig vanntilgang 


 


 


3.1.3 VEDTAK GJORT AV BYGNINGSMYNDIGHETENE 


Det er ikke gjort vedtak om byggetillatelse hvor det ligger til grunn at rømning skal skje over 


brannvesenets materiell. 
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3.2 BRANNFARLIG VARE, KJEMIKALIER OG EKSPLOSIVER 


3.2.1 BRANNFARLIG VARE 


Brannfarlig vare deles inn etter flammepunkt i klassene A (som f.eks. bensin, propan), B (parafin) og 


C (diesel). I Indre Østfold er det oversikt over all lagring av større mengder av brannfarlig 


varer.  Lagringen gjøres i betryggende former med jevnlig kontroll og ettersyn. 


Lagring av brannfarlig væske og gasser skjer vanligvis i undergrunnstanker. Unntaksvis lagres noe 


propan og diesel i overgrunnstanker.  


Brannvesenet har ikke kartlagt mindre lagring av fyringsolje til boligeiendommer, gårdsbruk eller 


andre virksomheter, som for eksempel drivstoff til skogs- og anleggsvirksomhet. 


Bruk av propan i boliger, industri og i restauranter øker kraftig. Dette vil kunne medføre en fare for 


innsatspersonell samt nærområder i tilfelle uhell. Det er imidlertid utarbeidet gode rutiner og 


retningslinjer for vedlikehold av disse anleggene. Det kan også vises til få uhell med håndtering av 


brannfarlig gass (for eksempel propan, forkortet LPG) både i Norge og resten av Europa. 


All lagring av brannfarlig vare skal meldes til Altinn. Brannvesenets dataprogram Locus kan 


oppdateres etter databasen i Altinn. Brannvesenet har således tilgang på oversikter over sted og 


mengde for lagret brannfarlig vare. 


 


3.2.2 KJEMIKALIER 


I kommunene er det lagret lite brannfarlige og gifte kjemikalier som får betydning for brannvesenets 


arbeid. 


Lagring av stort omfang av brannfarlige og giftige kjemikalier i Indre Østfold: 


 INDRE ØSTFOLD 


 Område/bebyggelse Beskrivelse Kommentar  


A
skim


 


Nordbukta vannverket 1000 kg klor, 1400 l svovelsyre Vannproduksjon 
Glava  26000 l ammoniakk  


10000 kg Natriumnitrat pulver 
3000 kg Natrium hydroksid (lut) 
15000 kg Aluminiumsulfat 
30000 kg Natriumkarbonat 


Natriumnitrat oksyderer med 
andre reaktive stoffer som for 
eksempel diesel, eller andre 
kjemikalier. 


IØI 320 l ammoniakk  


Askim frukt og 
bærpresseri  


110 l svoveldioksid, 5000 l natriumhydroksid  


Heller gård  CID 2000 samt andre desinfeksjonsmidler Oksyderende stoffer  


Eid
sb


erg 


Nortura Hærland 4000 kg ammoniakk fordelt på 5 anlegg 
6000 kg basiske kjemikalier titan, adekstra, 
addienduroklor, addihipogel til rengjøring 
7000 kg aluminiumklorid 
50000 kg CO² 
6650 l flytende nitrogen  
25000 l oppblandet propylenglykol (10%) 


Næringsmiddel-produksjon 
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Biovac Thor Solberg, 
Sloraveien 145, 
Hærland 


2 paller (ca. 2000 l) 
Polyaluminiumskloridløsning 


Brukes ifm. service på 
biovacanlegg. 


Sp
yd


eb
erg 


Vannverket - Lyseren 2000 kg aluminiumsulfat 
1500 l klor (40-50 % oppløst) 
3000 l lut 
CO2 4 m³ 


Vannproduksjon 


 


3.2.3 EKSPLOSIVER 


Som eksplosiver regnes sprengstoff, ammunisjon og skytevåpen: 


 


  


 Indre Østfold 


 Område/bebyggelse Lagret Kommentar  


A
skim


 


Gresvig  Ikke angitt mengde p.g.a. sikkerhet Godkjent av DSB 


Eid
sb


erg 


Husebyåsen Ikke angitt mengde p.g.a. sikkerhet Godkjent av DSB 


Orica Norway as Ikke angitt mengde p.g.a. sikkerhet Godkjent av DSB 


Trø
gstad


 


Havnås (Svea 
fyrverkeri) 


Ikke angitt mengde p.g.a. storulykke Godkjent av DSB 


Pukkverk 


Stikla pukkverk 


Ikke angitt mengde p.g.a. sikkerhet Godkjent av DSB 


M
arker 


Li gård Ikke angitt mengde p.g.a. storulykke Godkjent av DSB 


Skip
tvet 


Smerthu Ikke angitt mengde p.g.a. sikkerhet Godkjent av DSB 
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3.3 VARIABEL RISIKO 


For dette kapitlet vises det også til helhetlige ROS-analyser for den enkelte kommune. 


3.3.1 SKOGBRANN 


I Indre Østfold er det store sammenhengende skogareal. Det er periodevis fare for skogbrann i hele 


regionen. De vanligste årsakene brannene er lynnedslag eller menneskelig aktivitet uforsiktighet i 


forbindelse med bål, grilling, osv. 


Store økonomiske tap er mest fremtredende ved større skogbranner. Skader på mennesker eller tap 


av menneskeliv, vurderes som lite sannsynlig. Sentrumsområdene i regionen er ikke utsatt ved en 


større skogbrann, men skogbranner kan true hyttefelt og desentrale boligfelt. 


Hendelser i senere tid viser at vannforsyning og god styring av innsatspersonell ut til brannområdet 


er sannsynligvis den største utfordringen. Brannvesenet må ha tankbil for å sikre rask vannforsyning i 


førsteinnsatsen. De fleste områder I Indre Østfold er brukbart tilgjengelig med tanke på skogsbil- og 


traktorveier. 


Ved skogbrann oppstår gjerne et betydelig behov for slokkevann. I de største skogområdene er det 


noe tilgang til vann fra tjern. Det må påregnes massiv tankbilstøtte fra brannvesenet selv og frivillige 


ressurser. 


Alle brannvesen har utarbeidet egen skogbrannplan. I tillegg er det utarbeidet felles 


skogbrannberedskap for alle kommuner som er tilknyttet ABØ. Dette gir bedre styringsmuligheter og 


oversikt over de ressurser som er til rådighet til en vær tid i distriktet.  


I sommermånedene er det avtale med Østfold Skogselskap om bruk av skogbrannfly og brannvakt på 


Linnekleppen. 


Det er egen skogbrannreserve i Eidsberg, Marker og Skiptvet. 


Skogsareal i Indre Østfold 


Kommune  Skogareal i km² 


0124 Askim  29 


0125 Eidsberg  130 


0138 Hobøl  100 


0119 Marker  310 


0127 Skiptvet  40 


0123 Spydeberg  86 


0122 Trøgstad  105 


Totalt  800 
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3.3.1 MILJØSKAPTE HENDELSER 


3.3.2.1 FLOM 


Alle kommunene har større eller mindre vassdrag. Glomma renner igjennom Trøgstad, Askim, 


Spydeberg, Skiptvet og Eidsberg. Ved storflom vil vannstanden i Øyeren øke slik at en del hytter vil 


kunne bli berørt. Vanninntak for Trøgstad og Eidsberg vil også kunne bli berørt. Flom i mindre 


vassdrag som Hæravassdraget i Eidsberg og Trøgstad, Hobølelva i Hobøl og Haldenvassdraget i 


Marker vil kunne føre til lokale oversvømmelser, stengte veier og akutt forurensing. 


Ved hendelser vil brannberedskapen være en lokal ressurs som vil kunne brukes. Brannberedskapen 


vil ikke dimensjoneres for slike hendelser 


3.3.2.2 RAS 


Norsk Geologisk institutt har kartlagt rasfaren i alle kommuner. Det er utarbeidet kart hvor 


områdene er tegnet inn og som også sier noe om faregradsklasse, risikoklasse og konsekvensklasse.  


Alle kommunene har områder som kan være/bli utsatt for ras. Ved utarbeidelse av overordnede 


planer må dette vektlegges slik at en unngår utbygging i rasfarlige områder.  Siste kjente store ras i 


regionen er Trøgstadraset på 60 – tallet. 


Ved hendelser vil brannberedskapen være en lokal ressurs som vil kunne brukes. Brannberedskapen 


vil ikke dimensjoneres for slike hendelser. 


3.3.2.3 EKSTREMVÆR 


Med ekstremhendelse menes  


- Lange, ekstreme kuldeperioder 
- Ekstremt store og vedvarende nedbørsmengder 
- Sterk vind 
- Langvarig tørke 


Regionen har ikke vært utsatt for de store hendelsene, men klimaforandringene kan over tid 


medføre at vi får oppleve mer ekstremvær. Ved lengre utfall av strøm vil dette kunne føre til 


problemer med utalarmering av brannvesenet da Nødnett har begrenset drift. En vil også kunne få 


mer bruk av andre oppvarmingskilder.   


Brannvesenet vil ved slike hendelser være en ressurs, men brannvesenet kan ikke dimensjoneres for 


dette. 


Ved langvarig tørke vil brannvesenet måtte vurdere å øke beredskapen jfr. skogbrann. 
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3.3.3 DRUKNING/REDNING PÅ VANN 


Det er blitt en økende båttrafikk i vassdrag og innsjøer i regionen de senere årene. I nordvest ligger 


Lyseren med utbredt hyttebebyggelse. Sentralt renner Glomma gjennom Trøgstad, Spydeberg, 


Askim, Skiptvet og Eidsberg. Lengst øst, i Marker, har vi Stora Lee, Rødenessjøen og Øymarksjøen.  


I Haldenvassdraget er det et aktivt båtliv med kanoturisme, småbåter i forbindelse med camping og 


fritidsboliger, samt turisttrafikk på vassdraget med rutebåter med opptil 100 passasjerer. I tillegg er 


det flere dampbåter som har tilhold i Ørje. Kanopadling i mindre elver og bading ved distriktets 


badeplasser vil også kunne føre til drukning og redningsoppdrag.  


Spydeberg og Hobøl brannstasjon og Marker brannstasjon har beredskap på overflateredning som vil 


bli benyttet ved eventuelle hendelser i distriktet. Fredrikstad Brannvesen og Oslo Brann- og 


redningsetat har beredskap med redningsdykkere som kan rekvireres. 


3.3.4 FJELL OG FALL  


Det er ingen kjente områder som kan benyttes til fjellklatring eller lignende regionen. Det er noe 


aktivitet ved Fossum bru i Spydeberg. Økt aktivitet blant befolkning kan dog ikke utelukke at 


hendelser skjer.   


Det finnes flere tilstøtende brannvesen som har tauredningsgruppe (TRG) som kan innkalles gjennom 


alarmsentralen ved behov. 


3.3.5 STØRRE ARRANGEMENTER 


Større arrangementer som ulike festivaler på Momarkedet (bilcross, mat etc.), Kraftfestivalen, 


Spydeberg Rock, Tomterdagene og Slusefestivalen trekker mye folk og det kreves særskilt 


godkjenning av brannvesenet og politiet. Godkjenning gjelder både bygg, område og vakthold. 


Brannvesenet gjennomfører som oftest tilsyn før og under arrangementet for å sikre at 


rømningsveier, varsling og vakthold er intakt. 


Ved større arrangementer, som sportsturneringer og idrettsarrangementer, vil ofte skoler m.m. bli 


brukt til overnatting. Rutinene her er imidlertid slik at brannvesenet får beskjed om når denne 


overnattingen finner sted, og hvor mange som overnatter slik at man i disse tidsrommene kan høyne 


beredskapen dersom man ønsker det. 


3.3.6 BORTFALL AV KOMMUNIKASJONS- OG TELELINJER 


I dagens samfunn er vi helt avhengige av at kommunikasjonslinjer og telelinjer fungerer. Eidsberg 


kommune ble for noen år siden utsatt for totalt kommunikasjonsbrudd ved at en fiberkabel ble revet 


over. Det ble da iverksatt tiltak slik at forbindelse med nødetatene ble opprettholdt. 


Dette er ikke et enkelt tilfelle og vi ser fra tid til annen at telenettet faller ut. Selv det nye Nødnett 


som skulle være svært driftssikkert faller ut. Bortfall av kommunikasjon og telelinjer vil få innvirkning 


på varsling og utalarmering av brannvesenet: Konsekvenser for hendelsen vil bli større. Her må 


overordnede myndigheter og nødsentralene ta sitt ansvar og gjøre tiltak for å sikre innbyggernes 


sikkerhet. 


Bortfall vil ikke få konsekvens for den daglige dimensjonering av beredskapen. 
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3.4 SAMFERDSEL 


3.4.1 TRAFIKKULYKKER    


Brannvesenet i Indre Østfold kommunene rykket i perioden 2008 - 2012 ut på gjennomsnittlig 86,65 


trafikkulykker årlig. 


Statistisk fremstilling for IØ-kommunene:  


 


 


Fra 2008 til 2010 viser tabellen at det totalt sett har vært lite endring i utrykningsfrekvens for 


bilulykker i Indre Østfold, selv om kurvene er noe oppadstigende fra 2011 til 2012. Tabellen sier for 


øvrig ikke noe om alvorlighetsgraden på ulykkene. 


3.4.2 TRAFIKKULYKKER MED FARLIG GODS 


All trafikk som transporterte farlig gods fra Sverige over Ørje tollsted ble kartlagt i mars måned i 


1996. Det er ikke foretatt noen spesifikk registrering etter dette. Det er fra direktoratets side 


utarbeidet rapport om transport av farlig gods på veg og jernbane. Mye av denne trafikken går også 


gjennom Indre Østfold. Kartleggingen er foretatt i 2002. 


Kartleggingen viser at det farlige godset som transporteres gjennom Indre Østfold i hovedsak er 


klasse 1 (12-15 % av total mengde) klasse 3 (4-6 %), klasse 6.1 (19-39) Skulle det skje ulykker med 


noen av disse transportene vil det kreve meget store ressurser. Evakuering vil med stor sannsynlighet 


måtte foretas, innsatspersonell vil måtte bære heldekkende tette kjemikalieverndrakter, avsperring 


vil være nødvendig etc. Ettersom E-18 er lagt utenfor sentrumsområdene er faren for hendelser 


redusert. I Ørje (Rødenessjøen) er det er imidlertid en fare for forurensning av drikkevann. 


Ved ulykker med farlig gods vil brannvesenet som er med i Interkommunalt utvalg for akutt 


forurensing få hjelp fra alle kommunene. Det er Sarpsborg brannvesen som innehar 


spisskompetansen på landbaserte ulykker med farlig gods i Østfold. 
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3.4.3 ULYKKER LANGS JERNBANE 


Østre linje går igjennom Hobøl, Spydeberg, Askim og Eidsberg. Det er forholdsvis stor trafikk frem til 


Mysen stasjon. Strekningen Mysen/Rakkestad er minimalt trafikkert. Det går ikke godstransport på 


strekningen. De mest aktuelle hendelsene som kan skje er påkjørsel av bil på jernbaneovergang og 


brann i lokomotiv/vogn. Brannvesenet er gitt opplæring i jording av jernbanesporet. Dette er helt 


nødvendig for å kunne arbeide sikkert på ulykkesstedet. Større hendelser som togavsporing og 


kollisjon mellom tog og tog vil by på store utfordringer. Brannvesenet har verken utstyr eller 


kompetanse til å takle slike hendelser. Ved slike hendelser må det tilkalles bistand fra alle 


redningsenheter i regionen, tungbergere og bistand fra større korps i Østfold og Oslo. Sarpsborg 


brannvesen har anskaffet redningsutstyr for tyngre redningsoppgaver og disse vil bli rekvirert. 


3.4.3 ULYKKER INNEN LUFTFART 


Flytrafikk til Gardermoen, Rygge og Rakkestad passerer tidvis i vårt luftrom. Ulykker med luftfartøyer 


skjer svært sjelden og oftest ved avganger og landinger. Selv om uhell med fly ikke kan utelukkes, er 


sannsynligheten liten for større havarier i Indre Østfold. En slik alvorlig hendelse vil utløse 


katastrofealarm og ressurser fra hele Østfold, Oslo og Akershus vil bli satt inn i redningsoppdraget. 


Større hendelser vil også bli styrt i fra hovedredningssentralen for sør Norge. 


Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad har flyplass for småfly og mikrofly. 
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4.0 RESSURSER 


4.1 BRANNVESENET 


4.1.1 BEMANNING 


ORGANISERING 


Organisering av brann og redningstjenesten baserer seg på krav i brann og eksplosjonsvernloven med 
tilhørende forskrifter. 


ADMINISTRASJON OG LEDELSE 


Brannsjef   1 pr 20000 innbyggere 


Leder beredskap 1 pr 20000 innbyggere 


Leder forebyggende  1 pr 20000 innbyggere 


Branninspektør  1 pr 10000 innbyggere 


BEREDSKAP 


I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av 
deltidspersonell uten fast vaktordning.  


I tettsteder med 3.000 – 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
deltidspersonell med dreiende vakt.  


I tettsteder med 8.000 – 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan 
beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor 
utrykningsleder har brannvern som hovedyrke.  


 


ASKIM KOMMUNE 


Askim kommune har omlag 15.400 innbyggere hvorav ca. 13.400 i tettstedet.  


 


Administrasjon:    


Funksjon stilling krav kommentar 


Brannsjef 100 % 75 % Askim selger 50 % 
brannsjeftjenester til Trøgstad 
og Spydeberg/Hobøl. 


Leder beredskap 100 % 75 %  


Leder forebyggende  100 % 75 % Varabrannsjef 


Branninspektør 100 % 150 %  Leder beredskap og leder 
forebyggende har 25 % hver. 


 


Beredskap: 


Dagbemanning bestående av et vaktlag (7.30 -15.00). 


Deltidspersonell med dreiende vakt bestående av et vaktlag (15.00 – 7.30). 


Overordnet vakt 


Situasjon, ansatte: Utover dagbemanning er 2 av deltidskonstablene ansatt i Askim kommune. I 
tillegg har 5 brannkonstabler arbeid innenfor kommunegrensen. 
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Feier: 


Tre feierstillinger og lærling som dekker feiing i Askim, Trøgstad og Skiptvet. Avdelingen er underlagt 
forebyggende avdeling. 


 


EIDSBERG KOMMUNE 


Eidsberg kommune har omlag 11.200 innbyggere hvorav ca. 6.200 i tettstedet.  


Administrasjon:                                               


Funksjon stilling krav kommentar 


Brannsjef 50 % 57,5 %  


Leder beredskap 50 % 57,5 %  


Leder forebyggende  50 % 57,5 % Brannsjef  


Branninspektør 90 % 115 % Utgjøres av leder beredskap 
(50 %) og feier (40 %) 


Eidsberg har et avvik på til sammen 47,5 %. 


 


Beredskap: 


Deltidspersonell med dreiende vakt bestående av et vaktlag på 4. (17.00–6.00). 


Overordnet vakt sammen med Rakkestad. 


Dagtidsberedskap organiseres med utalarmering av alt personell på enhver hendelse. (06.00 – 17.00) 


Situasjon, ansatte: På dagtid virkedager er det 11 brannkonstabler som er ansatt i Eidsberg kommune 
Videre har ytterligere 4 brannkonstabler arbeidsplass innenfor kommunegrensene. 


 


Feier: 


1,4 feierstillinger som dekker feiing Eidsberg. Feier dekker også noe på forebyggende avdeling. 
Avdelingen er underlagt forebyggende avdeling. 


 


 


SPYDEBERG OG HOBØL 


Spydeberg og Hobøl har omtrent 10.600 innbyggere hvorav ca. 5.500 bor i Spydeberg og Knapstad 
(som regnes som ett tettsted).  


 


Administrasjon: 


Funksjon stilling krav Kommentar 


Brannsjef Kjøpes5 55 % Kjøpes av Askim kommune. 


Leder beredskap 50 % 55 %    


Leder forebyggende  50 % 55 %  


                                                                 


5
 Brannsjef- og varabrannsjeftjenester for både Spydeberg, Hobøl og Trøgstad kjøpes av Askim kommune. 


Dimensjonering av brannsjeffunksjonen er i praksis gjort samlet for denne regionen. 
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Branninspektør 100 % 100 % Deles mellom leder beredskap 
og leder forebyggende 


Spydeberg/Hobøl har et avvik på 10 %. 


 


Beredskap: 


Deltidspersonell med dreiende vakt bestående av et vaktlag (16.00–7.00). 


Dagtidsberedskap organiseres med utalarmering av samtlige brannkonstabler ansatt i Spydeberg 
kommune og Hobøl enhver hendelse. 


Overordnet vakt 


Situasjon, ansatte: 14 deltidskonstabler / -befal er ansatt i Spydeberg og Hobøl kommune i tillegg har 
ytterligere 3 brannkonstabler arbeid innenfor kommunegrensene. 


Feier: 


2 feierstillinger som dekker feiing Spydeberg og Hobøl. Feier dekker også noe på forebyggende 
avdeling. Avdelingen er underlagt forebyggende avdeling. 


 


MARKER 


Marker kommune har nærmere 3.600 innbyggere med over 1.800 i tettstedet Ørje. 


  


Administrasjon:                                               


Funksjon stilling krav kommentar 


Brannsjef Kjøpes 20 % 17 % Kjøpes av Aremark kommune 


Leder beredskap 0 % 17 %   Teknisk sjef 


Leder forebyggende  0 %  17 % Ansvarlig fra uteseksjon 


Branninspektør 35 % 35 %  Dekkes av leder forebyggende, 
med bistand fra brannsjef 


34 % administrative brannfunksjoner er lagt til andre kommunale stillinger (teknisk sjef og i 
uteseksjon). Tid brukt til brannfaglige oppgaver er ikke dokumentert. 


  


Beredskap: 


Deltidspersonell hvorav to brannkonstabler (utrykningsleder og sjåfør) har døgnvakt mandag til 
mandag. I sommerhalvåret er det en brannkonstabel i tillegg som har vakt. 


Beredskap organiseres med utalarmering av samtlige brannkonstabler (14 stk.) på enhver hendelse.  


Situasjon, ansatte: 4 av deltidskonstablene/-befal er ansatt i Marker kommune i tillegg har ytterligere 
2 deltidskonstabler /sjåfører fast arbeid innenfor kommunegrensene. 


 


Feier: 


Marker kommune har 1 feierstilling, som også dekker Aremark. Aremark kjøper tjenester tilsvarende 
ca. 1/3 av stillingen. 
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SKIPTVET 


Skiptvet har 3.700 innbyggere med ca. 1650 i tettstedet. 


 


Administrasjon:    


Funksjon stilling krav kommentar 


Brannsjef 0 % 17 % Næringssjef er også brannsjef 


Leder beredskap 0 % 17 %   Næringssjef har ansvaret 


Leder forebyggende  0 % 17 % Næringssjef har ansvaret 


Branninspektør 0 % 35 % Næringssjef har ansvaret 


86 % administrative brannfunksjoner er lagt til annen kommunal stilling. Tid brukt til brannfaglige 
oppgaver er ikke dokumentert. 


 


Beredskap: 


Deltidspersonell hvorav to brannkonstabler har ukevakt (kombinert brannvakt/teknisk vakt) 15.00-
07.00 på hverdager og hele døgnet i helger/helgedager. 


Beredskap organiseres med utalarmering av samtlige brannkonstabler (16 stk. inkl. brannsjef/befal) 
på enhver hendelse. 


Situasjon ansatte: 11 av deltidskonstablene/-befal er ansatt i Skiptvet kommune. I tillegg har 
ytterligere 2 deltidskonstabler sitt arbeidssted i kommunesenteret Meieribyen. 


 


Feier: 


Kjøpes av Askim 


 


TRØGSTAD 


Trøgstad har omlag 5.350 innbyggere med rett i underkant av 2.000 i tettstedet Skjønhaug. 


 


Administrasjon:    


Funksjon stilling krav kommentar 


Brannsjef Kjøpes  Kjøpes av Askim 


Leder beredskap 25 % 25 %    


Leder forebyggende   25 % Stilling er ikke besatt 


Branninspektør 25 % 50 % Leder beredskap er også 
branninspektør 


Trøgstad har et avvik på 50 %. 


 


Beredskap: 


Deltidspersonell hvorav to brannkonstabler har ukevakt (17.00–7.00) 


Beredskap organiseres med utalarmering av samtlige brannkonstabler på enhver hendelse. 


Situasjon, ansatte: 7 av deltidskonstablene/-befal er ansatt i Trøgstad kommune, i tillegg har 
ytterligere 3 deltidskonstabler arbeid innenfor kommunegrensene. 


 


Feier: 


Kjøpes av Askim 
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4.1.2 UTDANNING/KOMPETANSE 


For nærmere oversikt over sertifisering, kurs og kompetanse, se vedlegg 4.1.2 


 


4.1.3 MATERIELL 


Vedlagt (vedlegg 4.1.3) er liste over utstyr for brannvesenene i Indre Østfold, som gir oversikt over 


fordeling mellom kommunene samt, evt. nærmere beskrivelser av utstyr. Samlet for Indre Østfold ser 


det slik ut: 


Type utstyr  Antall i IØ Kommentar 
 


Biler og større utstyr   


 Mannskapsbiler  11  


 Tankbil  6  


 Høyderedskap 2  


 Kommandobil /vaktplan 4  


 Feieravdeling  8  


 Båt  7  


 Skogbrannhenger  3  


 Henger med lense  1 Disponeres for IUA 


Verneutstyr    


 Røykdykker-apparater  51  


 Reserveflasker  54  


 Kjemikaliedrakter  5  


 Kommunikasjon  
Røyk-/kjemikalidykk 


 Se vedlegg 


Pumper    


 Små < 400 l/m 12  


 Store >400 l/m 9  


 Tilhengerpumpe 4  


Redningsverktøy    


 Aggregat  8  


 Sylinder  7  


 Spreder  8  


 Saks  7  


Aggregater strøm   


 Små <2,5 kw 4  


 Store >2,5 kw 8  


Restverdi    


 Vifte (bensin) 6  


 Vifte (strøm) 3  


 Vannsuger  5  


 Tetteutstyr sett 3  


 Heveputer  18  


Annet   


 Overflateredning (sett) 6  


 Skjærslokker 1  
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4.2 ANDRE INNSATSRESSURSER 


4.2.1 AVTALE OM GJENSIDIG SLOKKEHJELP 


Kommunene i Indre Østfold inngikk i 1974 en avtale om gjensidig slokningshjelp. Denne er revidert i 
2004. Denne avtalen sier at man ved behov skal stille til rådighet det utstyr det er behov for i 
nabokommune. Denne avtalen er gjensidig og bør dekke det mannskapsbehovet som oppstår ved de 
aller fleste branner. 
 


4.2.2 ØSTFOLD OG FOLLO 


Avtale om bistand mellom kommunene i Østfold og Follo ble inngått i 2009. 
 


4.2.3 SIVILFORSVARET 


Avtale om bistand fra Østfold sivilforsvarskrets ble inngått i 2006. Denne regulerer samarbeidet 
mellom partene ved hendelser hvor det er behov for ekstra ressurser. De nærmeste FIG-grupper er i 
Rakkestad og i Marker. Det samme gjelder for det lokale heimevern. 


4.2.4 SÆRSKILTE AVTALER 


TRØGSTAD 


 Avtale med Aurskog og Høland om bistand i områdene Løken, Hemnes og Ydersbond 


 Avtale med Fet og Sørum om bistand i området Enebakkneset 


MARKER  


 Avtale mellom Østfold politidistrikt, Rädingstjänesten i Värmland og Rädingstjänesten i 
Västra Götalands Län. Dette omfatter alle grensekommunene. 


 Avtale med Aurskog og Høland om bistand i Rødenes. 


SPYDEBERG 


 Avtale med Nordre Follo om bistand ved bygningsbranner og trafikkulykker langs Følgende 
veier med sideveier: E 18 fra Elvestad til Asper bru (Kråkstad), RV 120 fra Elvestad til 
Vågsbygd (Enebakk) og RV 205 fra Tomter til Østby (Kråkstad).  


 
 


4.3 SLOKKEVANNSRESSURSER 


4.3.1 LEDNINGSNETT OG TANKBILER 


Kommunene i området er forskjellige. Fra Askim med stort sett bynære strøk, til Skiptvet, Trøgstad 


og Marker med delvis svært spredt bebyggelse. Tilgang til slokkevann er således svært forskjellig, og 


kommunale vannsystemer har kun delvis dekning.  


Kommunene har gårdsbruk med besetning av dyr. Dette anses som en generell utfordring også fordi 


disse gårdsbruk gjerne er lokalisert i ytterkant eller utenfor kommunal vanntilførsel. 
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Variasjon i tilgang på slokkevann har nødvendiggjort at kommunale brannvesen i regionen er oppsatt 


med egne tankbiler, som ofte går i bistand over kommunegrensene og som også noen steder har 


egne vaktordninger (sjåfør). Det er kommunen, og ikke brannvesenet, som er ansvarlig for å stille 


med tankbil. 


 


4.3.2 OMRÅDER MED BEGRENSET TILGANG 


Områder med begrenset tilgang på slokkevann: 


 Område  Type  Vannmengde Problem Tiltak  


   Krav 
l/min 


Målt 


l/min 


  


A
sk


im
 


Granås Østlifeltet  Bolig  2500  Lite uttak og trang 
adkomst 


 


Kråkåsen  Bolig  1200-
2500 


 Lange avstander  


Enkelte 
sentrumsområder 


Bolig 
forretning 


1200-
2500 


 Lange avstander  


Ei
d


sb
er


g 


Eidsberg stasjon Bolig 1200  Dårlig trykk Ombygging planlegges 2012 


Vandugområdet 
øvre del 


Bolig  3000  Dårlig trykk Ombygging planlegges 2014 


Åsen skog 
Trømborg 


Bolig  1200  Lange avstander  


 


Lundeby 


Bokbinderi 


 


 


Industri 


 


 


3000 


  


Mangler slokkevann 


 


 


Borgås Bolig   Mangler slokkevann  


Folkenborg Bolig 1200  Til tider dårlig trykk Ombygging planlegges 2012 


       


 


Liknende tabeller foreligger ikke for øvrige kommuner i samarbeidet. Det fremkommer imidlertid at 


det er særlige utfordringer knyttet til vanntrykk i Skiptvet sentrum, på Knapstad i Hobøl og til noen 


områder i Trøgstad (Sentvedt, Bingen, Gravsåsen, Åssiden og mot Tosebygda). Det er 


sammenlignbare områder i regionen som ikke er særskilt nevnt. Dette viser nettopp det reelle behov 


for tankbil og/eller tankbil-bistand. 


Gjennomgangen fra kommunene understreker at det i fortsettelsen er behov for en bedre oversikt 


over trykket på ledningsnettet i tilknytning til utsatte områder. I tillegg må det sikres at 


vannledningsnettet, med tanke på slokkearbeid, tas med som en obligatorisk del i plan- og 


reguleringsarbeidet i kommunene. 
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5.0 RESPONS OG UTRYKNINGER 


5.1 RESPONSTID 


FORUTSETNINGER 


Med responstid (innsatstid) menes i denne sammenheng tiden fra personellet blir alarmert til man er 


klar til innsats på skadested. 


Responstid kan således deles inn slik:  


1. Forspenningstid: Tid fra alarm er aktivert og første mannskapsbil rykker ut fra stasjonen. 


2. Kjøretid: Den tiden det tar å kjøre fra stasjonen og ut til objektet. 


3. Klargjøringstid: Den tiden det tar å klargjøre for innsats. 


BEREGNING 


I denne responstidsutredningen er følgende fremgangsmåte benyttet: 


 Forspenningstid: Det er sett på utrykninger fordelt på tre døgnperioder med fem reelle 


hendelser for hvert brannvesen per periode og beregnet gjennomsnittstider. Alle brannvesen 


ligger tilnærmet likt og vi setter tiden til ca. 5 minutter. 


 Kjøretid: Her bruker vi en beregningsform som også er brukt i tidligere studier og anbefales i 


den nye «brannstudien» og det er ca. 1 minutt pr kilometer. 


 Klarkjøringstid: Dette utføres i stor grad i bilen på tur ut så her legger vi ikke inn noe spesiell 


tidsbruk. 


RESPONSTIDKART 
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Kartet viser hvor langt hver enkelt brannstasjon kommer på 10 minutter (heltrukken ring) og 20 


minutter (stiplet ring). Røde sirkler er egne brannvesen, grønne er nabobrannvesen. 4 nabostasjoner 


er døgnkasernerte og har derfor større radius: kortere forspenningstid gir lengre rekkevidde. 


Røde punkter i kartet er bygg med særskilt krav til responstid < 10 minutter. Alle registrerte bygg 


ligger innenfor responstidskartet utenom Indre Østfold fengsel, Trøgstad - Avdeling Havnås og 


Skjellfoss psykiatriske senter. Her er det imidlertid gjort kompenserende tiltak. 


OBJEKTER § 13 MED SPESIELT KRAV TIL RESPONSTID < 10 MINUTTER 


 


Kommune Objekt navn Virksomhet  Responstid 


Askim Askim Eldresenter Omsorgsboliger  Oppfylt 


 Helsehuset Askim, Askim sykehus Sykehus m.m. Oppfylt 


 Løkentunet  Institusjon aldershjem Oppfylt 


 Torget Eiendom Salgslokale kjøpesenter Oppfylt 


    


Eidsberg Edwin Ruuds Omsorgssenter Institusjon, aldershjem, DPS Oppfylt 


 Phoenix House, Haga Institusjon – rus Oppfylt 


 Indre Østfold Fengsel, avd. Eidsberg Fengsel Oppfylt 


 Morenen Kjøpesenter Kjøpesenter Oppfylt 


 Mysen Mottak Asylmottak Oppfylt 


 Mørstad Senter Kjøpesenter Oppfylt 


    


Marker Bofellesskap, Lilleveien Institusjon Oppfylt 


 Marker Bo og servicesenter Institusjon, aldershjem Oppfylt 


    


Trøgstad Indre Østfold Fengsel, avd. Trøgstad Fengsel Oppfylt
6
 


 Trøgstadheimen bo- og serv. senter Institusjon, aldershjem Oppfylt 


    


Hobøl Hobøl bo og behandlingssenter Aldershjem Oppfylt 


 Hobøl statlige mottak Asylmottak Oppfylt 


 Skjelfoss psykiatriske senter Institusjon Oppfylt
7
 


    


Spydeberg Fossumkollektivet Institusjon Oppfylt 


 Grinitun Aldershjem m/omsorgsbolig Institusjon, aldershjem Oppfylt 


 Nybøle Asylmottak Oppfylt 


                                                                 


6
 Trøgstad fengsel: Fengselsvesenet har gjort organisatoriske tiltak, som bla. lett røykdykkerkurs for ansatte. 


7
 Skjellfoss psykiatriske senter: Skjellfoss har sprinkling og ekstra bemanning. 
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5.2 UTRYKNINGSFREKVENSER 


STATISTIKK OVER GJENNOMSNITTLIG ANTALL UTRYKNINGER DE 5 SISTE ÅR 


 


    


A
sk
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Ei
d


sb
e


rg
 


H
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b
ø


l/
 


Sp
yd


e
b


e
rg


 


M
ar


ke
r 


Tr
ø


gs
ta


d
 


Sk
ip


tv
e


t 


In
d


re
 Ø


st
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Årlig gj.snitt 2008 - 12 


Samlet årlig 
gj.snitt Nr. Type utrykning 


1 Brann i bygning 6,2 9,6 5,75 1,8 5,5 2,6 31,45 


2 Pipebrann 8,2 10,8 6 3,25 4,5 4 36,75 


3 Skogbrann 0 4,2 0 0,5 0,25 0,2 5,15 


4 Brann i gress/kratt 3,4 0 3,25 1 2,25 1 10,9 


5 Assistanse bygningsbrann naboer 4 3 3,5 0,75 3 0,4 14,65 


6 Bilbranner 4,6 10,2 5,75 1,25 2 1 24,8 


7 Brann i campingvogn/telt 0 0,4 0 0,25 0,25 0,2 1,1 


8 Brann i fritidsbåt 0,2 0 0 0 0 0 0,2 


9 Andre branner 6,6 7,2 3,75 4,05 3,75 3 28,35 


10 Brannhindrende tiltak 25,2 16,8 12,5 2,75 6,75 2 66 


11 Unødige alarmer 97,2 63 54,5 13 18,75 11,4 257,85 


12 Falsk alarm 3 1,8 0,25 5 1 0 11,05 


13 Trafikkulykker 15,8 26,8 23,25 6,25 9 5 86,1 


14 Ambulanse oppdrag/helsebistand 3 5,4 2 6 1 3,6 21 


16 Vannskade/oversvømmelse 2,4 3,4 5,5 0,75 0,25 0 12,3 


17 Akutt forurensning 0,6 1,2 0,25 2,5 0,5 0 5,05 


18 Annen assistanse. 22 33,6 11,75 7,75 3 1,6 79,7 


19 Transport av farlig gods 0 0 0 0 0 0 0 


  Totalt 202,4 197,4 138 56,85 61,75 36 692,4 
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6.0 FREMTIDSPROGNOSER 


6.1 BEFOLKNING 


6.1.1 BEFOLKNINGSVEKST I INDRE ØSTFOLD 


Med utgangspunkt i en middels nasjonal vekst, vil befolkningen i Indre Østfold vil øke jevnt og trutt 


fra dagens 50 000 innbyggere til om lag 64 000 i 2040. Befolkningsframskrivningene til SSB viser at 


alle de 7 Indre kommunene har en jevn økning, sett bort fra Marker, hvor det er liten endring. 


 


 


6.1.2 SAMMENHENG MELLOM BEFOLKNINGSVEKST OG HENDELSESFREKVENS 


Det viser seg at sammenheng mellom befolkningsvekst og hendelsesfrekvens ikke er 


sammenfallende. Flere innbyggere i et område øker også utrykningsfrekvensen for brannvesenet 


ganske betraktelig. For å illustrere dette kan vi bruke Rakkestad kommune med sine ca. 8000 


innbyggere. Rakkestad brannvesen hadde i 2013, 83 utrykninger. Eidsberg kommune med sine ca. 


11200 innbyggere forårsaket 196 utrykninger for Eidsberg brannvesen. Pga. 3200 flere innbyggere i 


Eidsberg kommune fikk brannvesenet 113 flere oppdrag. Dette må også hensyntas ved 


dimensjonering og organisering av brannvesenet i Indre Østfold. Disse tallene kan også begrunnes 


med statistikk over en periode på fem år for de respektive kommuner. 
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6.1.3 DE ELDSTE ELDRE OG ALDERSBÆREEVNE 


Som landet for øvrig er befolkningsendringen i Indre Østfold preget av at antall eldre øker: 


 


Den største utfordringen knyttet til økningen av antall eldre, er at den relative veksten i den yngre 


befolkningen ikke er like stor. Forholdet mellom antall eldre (over 65 år) og antall personer i 


arbeidsdyktig alder (15-65 år), kalles av WHO for aldersbæreevne. I Indre Østfold vil 


aldersbæreevnen halveres i perioden frem til 2040. Tabellen under viser koeffisienten for 


aldersbæreevne i den enkelte kommune. 


 ALDERSBÆREEVNE, Indre Østfold         


   2000 2010 2020 2030 2040 2050 


0119 Marker 15 -64 år 2041 2175 2092 1844 1665 1592 


 65 + år 668 702 836 943 964 820 


 Aldersbæreevne 3,1 3,1 2,5 2 1,7 1,9 


0122 Trøgstad 15 -64 år 3182 3340 3221 2948 2674 2677 


 65 + år 795 816 1041 1269 1418 1213 


 Aldersbæreevne 4 4,1 3,1 2,3 1,9 2,2 


0123 Spydeberg 15 -64 år 2950 3382 3299 3172 2999 2950 


 65 + år 660 805 1053 1220 1335 1241 


 Aldersbæreevne 4,5 4,2 3,1 2,6 2,2 2,4 


0124 Askim 15 -64 år 8911 9756 9455 9184 8781 8832 


 65 + år 2016 2200 3042 3634 4060 3758 


 Aldersbæreevne 4,4 4,4 3,1 2,5 2,2 2,4 


0125 Eidsberg 15 -64 år 6207 6953 6934 6620 6208 6165 


 65 + år 1633 1766 2186 2615 2989 2778 


 Aldersbæreevne 3,8 3,9 3,2 2,5 2,1 2,2 


0127 Skiptvet 15 -64 år 2005 2290 2270 2245 2211 2303 


 65 + år 490 509 685 824 940 887 


 Aldersbæreevne 4,1 4,5 3,3 2,7 2,4 2,6 


0138 Hobøl 15 -64 år 2948 3172 3184 2964 2753 2807 


 65 + år 483 603 918 1246 1467 1321 


 Aldersbæreevne 6,1 5,3 3,5 2,4 1,9 2,1 


For samfunnet er dette en stor utfordring da det blir færre hender til å utføre oppgaver for 


hjelpetrengende grupper i samfunnet. 
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6.2 HOVEDUTFORDRINGER I ÅRENE FRAMOVER  


6.2.1 OFFENTLIGE UTREDNINGER 


Hvordan vil brannvesenet se ut i fremtiden og hva legger vi til som grunnlag for organiseringen i 


fremtiden? Det finnes flere dokumenter som stortingsmeldinger, NOUer og rapporter som vil si noe 


om brannvesenets utfordringer og fremtiden: 


 St.meld.nr. 22 (2007 – 2008) Samfunnssikkerhet 


 Meld St.nr. 29 (2011 – 2012) Samfunnssikkerhet 


 St.meld.nr. 35 (2008 – 2012) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets 


redningsoppgaver 


 NOU Norges offentlige utredning 2012:4 Trygg Hjemme Brannsikkerhet for utsatte grupper 


 NTNU Samfunnsforskning AS Fremtidens brann- og redningsvesen 


 Brannstudien 2013 Rapport fra arbeidsgruppe som har sett vurdert brann- redningsvesenets 


organisering og ressursbruk.   


 


Et fellestrekk for de offentlige utredningene er presiseringen om at ansvaret for sikkerheten ligger 


hos kommunen. Prinsippene for samfunnssikkerheten er som følger: 


 Ansvarsprinsippet 


 Likhetsprinsippet 


 Nærhetsprinsippet 


 Samvirkeprinsippet (Meld St.nr. 29 (2011 – 2012) Samfunnssikkerhet) 


Samfunnssikkerhet kommer inn under brannvesenets ansvar og oppgaver, og det legges vekt på at 


brannvesenet er landets/kommunens viktigste redningsressurs. Samarbeid mellom kommuner er det 


lagt stor vekt på, slik at vi kan møte fremtiden med dens utfordringer som for eksempel 


befolkningsutvikling, klimaendringer og store komplekse hendelser. Fremtidens oppgaver og 


utfordringer blir beskrevet nedenfor.  


6.2.2 HOVEDUTFORDRINGER I ÅRENE FRAMOVER  


HOVEDUTFORDRINGER I KORTE TREKK 


 Utvikling mot større og mer komplekse redningsinnsatser med flere utfordringer.  


 Større krav til profesjonalitet og kompetanse både for beredskapsstyrken og de som er 


ansatt i forebyggende- og feieravdelingen. 


 Økende mengde farlig gods lagret hos bedrifter og transportert på vei. 


 Gass og el-drevne biler, personell mangler kunnskap. 


 Mer krav til beredskapsmateriellet og utvikling mot mer spesialutstyr. 


 Videreutvikle kompetanse innen alle fagfelt i brannvesenene. 


 Fokus på brannsikkerhet i boenheter og målrettet informasjonsarbeid ovenfor innbyggerne. 


 Grupper i befolkningen som har et noe avslappet forhold til brannvern og flere 


hjemmeboende eldre som er avhengig av hjelp jfr. «Trygge hjem». Dette utfordrer oss på 


forebyggende siden.  


 Nye blokkbebyggelser, ofte med eldre beboere. Vanskelige brannobjekt mht. både 


evakuering og slokking. 
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 Underjordiske garasjeanlegg. Disse er gjerne bygget i sammenheng med blokkbebyggelse. 


REKRUTTERING 


I mindre tettsteder kan det kan være vanskelig å rekruttere nytt personell som tilfredsstiller kravet til 


oppmøtetid på brannstasjonen. Denne utfordringen vil være der uavhengig av hvilken 


organisasjonsform brannvesenene har i fremtiden. 


I et mindre brannvesen hvor brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende ikke er 


heltidsstillinger, vil det være vanskelig å besette slike funksjoner med kvalifiserte folk. Dette vil være 


lettere i et større regionalt brannvesen med heltidsstillinger. 


KOMPETANSE MANNSKAP 


I dagens organisasjon med 6 brannvesen og inntil 20 stk. pr brannvesen, må man regne med at 


personell slutter og nye aspiranter må tas inn. Nye aspiranter skal imidlertid gjennomgå nødvendig 


opplæring før de kan ansettes som deltidspersonell i vakt. Opplæringen er resurskrevende for det 


enkelte brannvesen med dagens organisering.  


Øvelse for befal i å håndtere store aksjoner som langvarig skogbrann, store næringsbranner, farlig 


gods aksjoner m.v. er vanskelig å oppnå for det enkelte befal i dagens 6 brannvesen. Spesialisering i 


form av kurs og øvelser i enhetlig ledelsessystem (ELS) er nødvendig. 


Med en ny organisering i et eventuelt fremtidig regionalt brannvesen vil disse utfordringene være 


enklere å håndtere. 


DAGBEREDSKAP 


Dagens beredskap på dagtid (foruten Askim) er basert på deltidspersonell, hvor mange har 


hovedarbeidsplass utenfor brannstasjonens umiddelbare nærhet, noen også utenfor kommunens 


grenser. 


Tendensen er at teknisk driftsavdeling i kommunene, hvor man tradisjonelt har rekruttert mange 


brannmenn fra, blir jevnt over nedbemannet. Dette fører til at man i dag i økende grad, må 


rekruttere aspiranter som er ansatt hos andre arbeidsgivere enn kommunen. Det må derfor sørges 


for at alle brannkonstablene har aksept hos sin arbeidsgiver for at man, ved alarm, må kunne forlate 


sin arbeidsplass for å kunne utføre brann og redningsoppdrag. 


At noen brannkonstabler har sin hovedarbeidsplass langt unna brannstasjonen kan være en 


utfordring i forhold til bemanning på dagtid, men disse kan med dagens teknologi motta alarm også 


på sin hovedarbeidsplass både i og utenfor kommunens grenser. Disse kan møte som 


avløsningspersonell ved større aksjoner. Vi kan anta at disse har en oppmøtetid på 30-40 minutter i 


snitt. 


I et regionalt brannvesen med relativt kort avstand mellom brannstasjonene, vil det være enklere på 


et tidlig tidspunkt å kalle ut støttestyrker fra de andre stasjonene. Dette vil gi større sikkerhet for at 


tilstrekkelig antall brannkonstabler vil være tilgjengelig også på dagtid. 
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ANTALL UTRYKNINGER 


Økende antall utrykninger er en generell trend vi har sett over tid. Årsaken til dette er nok en del av 


samfunnsutviklingen og føre var prinsippet. Økende antall automatiske alarmanlegg og større 


utbredelse av mobiltelefoner er en medvirkende årsak. Brukerfeil som utløser automatiske alarmer 


og publikum som melder inn hendelser etter føre var - prinsippet fører til en del unødige utrykninger. 


Trippelvarsling mellom nødetatene samt mindre tilstedeværelse av politi og ambulanser i 


lokalsamfunnene forårsaker også et økende antall utrykninger. Det er et faktum at det lokale 


brannvesen er den eneste sikre gjenværende ressurs, og brannvesenene må trolig regne med i større 


grad å være «first responder».    


SPESIELLE GRUPPER I BEFOLKNINGEN 


En økende trend i samfunnet er overrepresentasjon av dødsbranner hos eldre mennesker og enslige 


menn i 30 – 40 års alderen.  


I tiden fremover blir det flere hjemmeboende eldre, og alderen på disse øker. Denne gruppen må 


prioriteres i det forebyggende arbeidet.  Det må iverksettes tiltak for å få gjennomført 


informasjonsarbeid og avdekke forhold som kan føre til brann i hjemmet hos denne 


befolkningsgruppen.  


Videre er det mange utleiekomplekser med varierende standard. Disse bebos som regel av 


ressurssvake mennesker som i liten grad har forståelse for egen sikkerhet med tanke på brann. Slike 


boligkomplekser bør også få prioritet i det forebyggende arbeidet. 
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7.0 ANALYSE AV RISIKO I REGIONEN 


7.1 GENERELLE BETRAKTNINGER 


Brannvesenet har følgende hierarki og prioritering av innsats: mennesker, dyr, miljø og verdier. 


Det vil si at økonomiske konsekvenser ikke teller så høyt som skader og tap av menneskeliv.  


For de aller fleste kategorier er det risikoen for mennesker som blir utslagsgivende. Terskelen for når 


tiltak må innføres er lavest for denne kategorien.  


 


Vi gjør oppmerksom på at scoring av risiko for de ulike kategorier er basert på at det ikke er foretatt 


kompenserende tiltak for a) å redusere sannsynlighet for hendelse, b) konsekvens av hendelse, ev. 


både a) og b).  


 


Kategori Liv og helse 


For R (S x K) ≥ 10 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er meget stor (K5)  


For R (S x K) ≥ 12 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er stor (K4)  


For R (S x K) ≥ 15 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er middels (K3)  


 


Kategori Ytre miljø 


For R (S x K) ≥ 15skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er meget stor (K5)  


For R (S x K) ≥ 16 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er stor (K4)  


For R (S x K) ≥ 15 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er middels (K3)  


 


For kategori Materielle-/samfunnsverdier 


For R (S x K) ≥ 15skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er meget stor (K5)  


For R (S x K) ≥ 16 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er stor (K4)  


 


7.2 SCENARIER OG TILTAK 


I vedlagte skjema er mulige hendelser og konsekvenser beskrevet, med hensyn på sårbarheten i 


Indre Østfold og aktuelle tiltak. 


 


 



















































































































































































