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Møteprotokoll fra styremøte 04.04.19 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/266    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.05.2019 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 04.04.19 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Vedlegg:  

Protokoll fra styremøte 04.04.19 

 

 

 
Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 
 

 



Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum brannvesen IKS
P.B. 353, 1372 Asker
Besøksadresse: Fredtunveien 5
Internett: www.abbv.no

Org. Nr. 980 358 380
Bank: 1503 27 76490
Telefon: 66 76 42 00

e-post: abbv@asker.kommune.no

MØTEPROTOKOLL

Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS

Møtested: Asker brannstasjon
Møtedato: 04.04.2019 T i d :  18:00 - 21:00

Til stede på møtet

Funksjon Navn Møtt for
Leder Erik Tørrissen
Nestleder Per Anders Owren
Medlem Lisbeth Sæther Storli
Medlem Jelrik Nylund-van Berkel
Medlem Marianne Rieber-Mohn - fravær
Medlem Hanne Becker Cappelen
Medlem Ivar Eriksen
Medlem Anders Martinsen
Sekretær Terje Albinson
Administrasjonen Anne Hjort
Administrasjonen Berit Ramstad

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.

Asker, 04.04.2019
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SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

12/19 19/203
Møteprotokoll fra styremøte 13.02.19

13/19 19/190
Revisjonsrapport av feietjenesten

14/19 19/191
Brannsjefens virksomhetsrapport 2018

15/19 19/192 Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23
Detaljer ifm utrykningsstatistikken i forhold til alarmkunder

16/19 19/193
Regulert investeringsbudsjett 2019

Orienteringssak
17/19 19/188

Revisors beretning 2018
18/19 19/194

Brev fra tilitsvalgt i Røyken til Fellesnemda
19/19 19/195

Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen"
20/19 19/111

Eventuelt
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12/19
Møteprotokoll fra styremøte 13.02.19

Innstilling:

Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 13.02.19

Behandling:

Vedtaket i sak 10/19 skal være:
Brannstyret tar brannsjefens høringssvar som fremlagt til orientering, og ber om å få en ny
sak når endelig revisjonsrapport foreligger og at de får presentert brannsjefens anbefaling til
nye avtaler fra 2020 før det inngås kontrakter.

Vedtak:

Brannstyret godkjente møteprotokollen fra brannstyremøte 13.02.19 etter at vedtaket i
sak 10/19 var endret slik det fremgår over.
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13/19
Revisjonsrapport av feietjenesten

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret vedtar handlingsplanen i henhold til denne saken for oppfølging av
revisjonsrapport – Blir pipene feiet?

Behandling:

Brannsjefen orienterte om hovedpunktene i saken og sine forslag som fremkommer i saken.

Brannstyret behandlet saken i møte 04.04.2019. Brannstyret ser saken som meget alvorlig.
De ber brannsjefen bestille en betenkning fra KS-Bedrift som grunnlag for å få tilbake all
urettmessig utbetaling til Feie- og tilsynstjenester AS. Betenkningen ønskes fremlagt på
neste styremøte (22.05.19) sammen med en status i saken.

Vedtak:

1. Styret ber brannsjefen igangsette prosessen med å kreve tilbake urettmessig for
mye utbetalt til Feie- og tilsynstjenester AS

2. Styret vedtar øvrige punkter i handlingsplanen i henhold til dette saksfremlegg.
Dette innebærer å:

o Endre bestemmelsen om avkortning i anbud ved utlysning for tjenesten
fra 01.01.2020

o Revidere system for kontroll av feie- og tilsynsleveranse
o Revidere rapporteringssystem til brannsjef
o Legge frem rapport om oppfølging av feie- og tilsynstjenesten for

brannstyret hvert tertial
o Vurdere krav i anbudsgrunnlaget om heldigital rapportering. Dette for å

bedre effektivitet, og kontroll med og arkivering av tilsynsrapporter mm.
o Brannsjefen bes vurdere konsekvensene av å i tillegg til utlysning av

anbud om feietjenester i Asker og Bærum hver for seg, at det også lyses
ut anbud for kommunene samlet.



Side 5 av 8

14/19
Brannsjefens virksomhetsrapport 2018

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret innbyr representantskapet til å ta brannsjefens virksomhetsrapport 2018 til
orientering

Behandling:

Brannstyret omtalte brannsjefens virksomhetsrapport 2018 som en omfattende rapport med
mye god informasjon.
Brannstyret ber om å få en årlig rapport, som unntas offentlighet, og som beskriver status i
utnyttelse av restkapasitet og planer/strategi for å utnytte evt ubenyttet restkapasitet til
ytterligere inntektsbringende arbeid.

Vedtak:

Brannstyret innbyr representantskapet til å ta brannsjefens virksomhetsrapport 2018
til orientering

15/19 Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23
Detaljer ifm utrykningsstatistikken i forhold til alarmkunder

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tar saken til etterretning og ber om at saken sendes representantskapet til
orientering

Behandling:

Saken ble ikke behandlet i dette møtet

Vedtak:

Saken flyttes til neste møte
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16/19
Regulert investeringsbudsjett 2019

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret anbefaler at representantskapetvedtar regulert investeringsbudsjett 2019
slik det er presentert i denne sak.

Behandling:

Berit Ramstad orienterte om hovedpunktene i saken

Vedtak:

Brannstyret anbefaler at representantskapetvedtar regulert investeringsbudsjett 2019
slik det er presentert i denne sak.

17/19
Revisors beretning 2018

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering

Behandling:

Det fremkom ingen merknader til saken

Vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering
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18/19
Brev fra tillitsvalgt i Røyken til Fellesnemda

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering

Behandling:

Tillitsmannen redegjorde for sitt syn på enkelte forhold i prosessen med
virksomhetsoverdragelsen. Fra styrets side ble det minnet om formell prosess, og påpekt at
tillitsmannens fremgangsmåte var uryddig.

Vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering

19/19
Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen"

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering

Behandling:

Prosjektleder Sverre Junker orienterte om staus i arbeidet med å etablere et nytt felles
brannvesen.
Det presiseres at det har vært 8 faggrupper som har arbeidet med sine respektive
fagområder og ikke 6 grupper som det fremkommer av protokollen fra forrige styremøte.
Brannstyret uttrykte tilfredshet med fremdriften i prosjektet så langt.

Vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering
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20/19
Eventuelt

1. Sak 09/18 Resultater fra intern evaluering av ABBV's kollegastøttearbeid ble ikke
behandlet i styremøte 13.02.2019 da saken var satt opp på agendaen, og ble derfor
behandlet i dette møtet. Brannstyret tok saken til orientering

2. Brannsjefen orienterte om at hun hadde fått et nytt brev fra KLP hvor de opprettholdt
sin berettigelse til å si opp avtalene de har med dagens ABBV når selskapet mottar
dagens RBR og HBV gjennom en virksomhetsoverdragelse 01.01.2020.
Brannstyret tok saken til orientering
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ROS-analyse samt forebyggende- og beredskapsanalyse ABBR 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/239    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.05.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret innbyr representantskapet å anbefale eierkommunene å vedta fremlagte 

risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende brannforebyggende analyse og 

beredskapsanalyse. 
 

 

 
 

Saksutredning: 

 

Bakgrunn 

 

I forbindelse med etablering av Nye Asker kommune er det utarbeidet en ny risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for dimensjonering av det interkommunale brannvesenet 

for Nye Asker og Bærum kommuner (Asker og Bærum brann og redning IKS – ABBR) med 

tilhørende forebyggende analyse og beredskapsanalyse. 

 

Disse dokumentene er behandlet og anbefalt av prosjektgruppen og styringsgruppen. I 

prosjektgruppen sitter de tre brannsjefene og tre tillitsvalgte fra dagens tre brannvesen. I 

styringsgruppen sitter representanter fra rådmennenes ledergruppe i dagens fire kommune 

(Asker, Bærum, Røyke og Hurum) og tre tillitsvalgte fra dagens tre brannvesen.  
 

Sammendrag av ROS-analysen 

 

Det følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 9 at «Kommunen skal gjennomføre en 

risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det 

kan bli stilt overfor». Dette er det formelle grunnlaget for å utarbeide risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Asker og Bærum. 

 

En ROS-analyse utføres etter samme prinsipp uansett omfang. Det går i korte trekk på 

antatt risiko vurderes ut fra sannsynlighet og konsekvens. På grunnlag av de risikoforhold 

som er avdekket skal det synliggjøres tiltak for hvordan sannsynlighet og konsekvens av 

avdekket forhold skal minimaliseres. Avslutningsvis skal det utarbeides en handlingsplan for 

gjennomføring av de tiltak som er foreslått.  

 

I 2016 ble det avgjort at Asker, Røyken og Hurum kommuner skulle slå seg sammen til én 

kommune med virkning fra 1. januar 2020. Som en følge av dette ble det vedtatt at Røyken 

brann og redning (RBR) og Hurum brannvesen (HBV) skal virksomhetsoverdras Asker og 

Bærum brannvesen IKS med samme virkningstidspunkt som kommunesammenslåingen. I 

den sammenheng var det nødvendig å gjennomføre en ny ROS-analyse basert på de 

tidligere ROS-analysene til RBR, HBV og ABBV. 
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For utarbeidelse av den nye ROS-analysen ble det satt sammen en faggruppe som fikk 

dette ansvaret. ROS-analysen skal bl.a. danne grunnlag for forebyggendeanalyse og 

beredskapsanalyse. 

 

Faggruppen har vurdert alle scenariene fra de tidligere analysene denne ROS-en er basert 

på samt nye eller endrede risikoer. De tre tidligere analysene hadde til sammen 45 

risikovurderinger og 13 sårbarhetsvurderinger. Noen av hendelsene var identiske eller 

overlappende.  

 

Det er benyttet matriser for å vurdere risiko og sårbarhet. Matrisene er en visuell framstilling 

av hvordan hendelsene plasseres seg innenfor ulike risikonivå, hvor aksene i matrisen angir 

sannsynlighet og konsekvens. Det er benyttet fargekoder for å forsterke visualiteten i 

analysen. Det er valgt å se nærmere på 17 risikoer og 8 sårbarheter. De er rangert i 

følgende risikokategorier:  

 

Risikovurderinger Sårbarhetsvurderinger 
Uakseptabel risiko 

1.2 Storbrann 
1.7.1 Hendelse på sjø 
1.13  Boligbrann 

Risiko som bør vurderes 
1.1 Brann i institusjon 
1.5  Terror  
1.6 Oljesøl i sjø 
1.7.2 Brann i partybåt 
1.10.1 Mye nedbør 
1.10.2 Flom 
1.11 Skogbrann 
1.12.1 Klorlekkasje 
1.14 Brann i båtopplag 
1.16 Ulykke islagt vann 
1.17 Tunnelbrann 

Akseptabel risiko 
1.3 Jernbaneulykke 
1.4 Dambrudd  
1.5 Terror 
1.7.3 Brann passasjerskip  
1.8 Farlig gods 
1.9 Farlig stoff 
1.12.2 Gasseksplosjon VEAS  
1.15 Brann i tett trehusbebyggelse 

Uakseptabel risiko 
Ingen  

Risiko som bør vurderes 
2.6 Forurenset slokkevann 
2.7 Sammenfallende hendelser 
2.8 Manglende brannvann 

Akseptabel risiko 
2.1 Trafikkø 
2.2 Svikt i sambandet 
2.3 Epidemi 
2.4 Strømstans brannstasjon 
2.5 Lang innsatstid for overordnet vakt 

    

Det skal utarbeides forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse på bakgrunn av denne 

ROS-analysen. Forebyggendeanalysen skal angi hvilke personell og kompetanse som er 

nødvendig for et tilfredsstillende forebyggende arbeid. Beredskapsanalysen skal angi hvilke 

uønskede hendelser det skal etableres beredskap for samt identifisere hvilke ressurser som 

er nødvendig for en tilfredsstillende håndtering av hendelsene. 

 

Sammendrag av den forebyggende analysen 
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Denne analysen gjennomføres i forbindelse med kommunesammenslåing og opprettelse av 

nye Asker og Bærum Brann og Redning IKS (ABBR). Det er tatt hensyn til utkastet til ny 

dimensjoneringsforskrift og hentet inspirasjon fra metoden til Høgskulen på Vestlandet. 

Bærum og nye Asker er befolkningsrike kommuner, med et vidt spekter av bebyggelse og 

geografi. Totalt vil det etter kommunesammenslåingen bo ca. 220.000 personer i ABBR sitt 

ansvarsområde. 

 

Analysen har tatt høyde for krav fra brann- og eksplosjonsvernloven, ny og gjeldende 

dimensjoneringsforskrift, samt krav som vi mener kommunene bør stille til forebygging. På 

bakgrunn av kravene og de utførte risiko- og sårbarhetsanalysene, er det sammenfattet 

definerte oppgaver som skal ivareta alle kravene. Disse er videre slått sammen til 6 

dimensjonerende oppgaver. Tanken er at om brannvesenet greier å håndtere de 

dimensjonerende oppgavene, vil brannvesenet kunne håndtere alle oppgaver innen 

forebyggende arbeid. Fra de dimensjonerende hendelsene er det hentet ut ytelseskrav 

(kompetansekrav) og dimensjonerende krav (personell) som er nødvendig for 

tilfredsstillende forebyggende arbeid i Asker og Bærum. 

 

Resultatene fra analysen viser behov for totalt 25,5 årsverk fordelt på følgende oppgaver: 

 22 personer til forebyggende arbeid 

 1 leder 

 2 personer til oppfølging av leverandører av feie-tjenester 

 0,5 årsverk til tilsyn av håndtering av farlig stoff 

Nødvendig kompetanse i forebyggende avdeling: 

 Samhandling 

 Nettverksbygging 

 Omsorg 

 Brannkompetanse 

 Undervisning 

 Byggteknisk 

 Tilsyn 

 HMS 

 Juridisk 

 Forvaltningslov / Saksbehandling 

 Pedagogikk / Undervisning 

 Informasjon / Journalistikk 

 Arrangementplanlegging 

 Analyse 

 Evaluering 

 Samfunnssikkerhet 

 Feiing 

 Økonomi / Administrasjon 

 Farlig stoff 

 

 

 

Behov i den forebyggende analysen som brannsjefen anbefaler å ikke lukke i løpet av 

2020. 
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Den forebyggende analysen viser behov for 0,5 årsverk til tilsyn av håndtering av farlig 

stoff. Behovet kommer som følge av ny (ikke vedtatt) forskrift om organisering, bemanning 

og utrusting av brann- og redningsvesen og nødmeldingstjenester. Tanken er at denne 

tjenesten skal finansieres gjennom gebyr.  

 

Brannsjefen anbefaler at denne tjenesten ikke igangsettes eller årsverket opprettes 

før forskriften er vedtatt, veiledningen er utarbeidet og utredning om hvordan 

tjenesten skal organiseres er gjennomført. 
 

 

Sammendrag av beredskapsanalysen 

 

Bærum og nye Asker er befolkningsrike kommuner, med et vidt spekter av bebyggelse og 

geografi. Det er transport på sjø, vei, tog og T-bane. Det er 6 brannstasjoner i distriktet. 

Analysen har tatt høyde for krav fra brann- og eksplosjonsvernloven samt ny og gjeldende 

dimensjoneringsforskrift, samt krav vi mener kommune bør stille til beredskapen.  

 

På bakgrunn av de utførte risiko- og sårbarhetsanalysene, er det definert 19 beredskaps-

situasjoner som skal ivareta alle kravene. Disse er videre slått sammen til 8 teoretiske 

hendelser kalt dimensjonerende hendelser. Tanken er at hvis ABBR klarer å håndtere de 

dimensjonerende hendelsene, vil brannvesenet kunne håndtere alle hendelser som ligger til 

ansvarsområdet. Fra de dimensjonerende hendelsene er det hentet ut lister med 

ytelseskrav (kompetansebehov) og dimensjonerende krav (utstyr og ressurser). 

 

For å finne forskjellen mellom behovet til fremtidig beredskap og nåsituasjonen er det brukt 

en gap-analyse. For de områdende hvor nåsituasjonen ikke er tilfredsstillende er det listet 

opp et eller flere tiltak for å lukke gapet helt eller delvis. Et par av gapene krever omfattende 

tiltak. Disse er det urealistiske å få lukket nå, og må aksepteres inntil videre.  

 

Det er ikke store endringer som er anbefalt gjort i den nåværende beredskapen. Et av 

forslagene er å anskaffe en mellomstor brannbåt til Tofte. Flere av ressursene er ikke satt 

på en bestemt brannstasjon. De må plasseres der beredskapsavdelingen mener det gir 

best beredskap for distriktet. 
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For å nå ønsket beredskap må følgende tiltak iverksettes: 

 Tett arbeid opp mot kommunene for å etablere forskriftsmessig brannvann i 

tettsteder i Røyken og Hurum. 

 Gjennomføring av vedtatt brannsikringstiltak for Holmsbu, og på kort sikt undersøk 

om det kan etableres depotmannskap på Holmsbu frem til tiltakene er gjennomført. 

 Mellomstor brannbåt anskaffes og liten båt på henger selges. 

 Skogbrannreserve i Hurum etableres og trenes opp. 

 Opplæring og utstyr anskaffes for jording av T-bane. 

 Skogbranncontainer anskaffes. 

 Kommunene bør anskaffe flomsikringsutstyr. 

 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 - Mandat for ROS-gruppen 

Vedlegg 2 - Oversikt over relevant regelverk for dimensjonering av Asker og Bærum Brann 

og redning 

Vedlegg 3 - ROS-analyse for dimensjonering av Asker og Bærum brann og redning 

Vedlegg 4 - Brannforebyggende analyse 

Vedlegg 5 – Beredskapsanalyse 

 

 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

 



Faggruppe: ROS - analyse 
Mandatet er gitt av: Prosjektgruppen 
Versjon dato: 01.06.2018  
 
MANDAT FOR  FAGGRUPPE ROS – ANALYSE FOR «VÅRT NYE BRANNVESEN» 
 
1. Bakgrunn for denne faggruppen  
Faggruppen etableres som følge av intensjonsavtale «Felles interkommunalt brannvesen» som er inngått 
mellom fellesnemda i nye Asker kommune og Bærum kommune, samt vedtak i ABBVs styre 25. april 2018, 
hvor brannstyret påtar seg ansvaret for å ivareta organisering og bemanning i vårt nye brannvesen og 
vedta organisering av prosjektet. Tre av oppgavene i saken er å: 
 

«på bakgrunn av eksisterende ROS-analyser lage en felles ROS-analyse….ROS-analysen skal legges til 
grunn for en ny beredskapsanalyse og det nye organisasjonskartet». 

 
Tidligere utarbeidede ROS-analyser for Asker og Bærum, Røyken og Hurum vil være viktige 
grunnlagsdokumenter i arbeidet med å utarbeide ny felles ROS-analyse for «Nye» Asker kommune og 
Bærum kommune. «Nye» Asker kommune og Bærum kommune arbeider med å utarbeide en ny felles 
ROS-analyse. 
 
I Norge er brann- og redningsvesen et kommunalt ansvar som ivaretas av kommunale eller 
interkommunale enheter, men med sterke sentrale føringer og krav knyttet til organisering,  
bemanning, utstyr, kompetanse med mer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører 
tilsyn med at kommunene oppfyller disse kravene.  
 
I § 9 brann- og eksplosjonsvernloven fremgår krav om at 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. Alle kommuner har plikt til å sørge for en effektiv brann- og  
redningstjeneste, alene eller sammen med andre. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og  
sårbarhetsanalyse, slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. I § 10 
i nevnte lov fremsettes krav om at kommunen skal dokumentere at plikten etter § 9 blir fulgt opp.  
 
I 2010 ble kommunene pålagt generell beredskapsplikt gjennom Sivilbeskyttelsesloven. Den kommunale 
beredskapsplikten pålegger kommunene selv å ta ansvar for et systematisk, kontinuerlig og kvalitetsmessig 
godt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Etableringen av «Vårt nye brannvesen» for «Nye» 
Asker kommune og Bærum kommune får konsekvenser både organisatorisk, administrativt og i forhold til 
planverk innen samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
2 Oppdragsbegrunnelse  
ROS-analysen som gruppen skal utarbeide vil være et sentralt dokument i forhold til hvordan «Vårt nye 
brannvesen» skal organiseres. ROS-analysen skal avdekke risiko og sårbarhet, slik at man får et godt 
grunnlag for hvordan man bør utnytte menneskelige og materielle ressurser, samt hvordan disse bør være 
plassert i forhold til nåværende og fremtidige stasjonsplasseringer i kommunene. 
 
Prosjektets formål er å organisere brann- og redningstjenesten gjennom et samarbeid mellom de tidligere 
selvstendige brannvesenene ABBV, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen, som sikrer et samlet 
fagmiljø med høy kompetanse, en effektiv ledelse og drift, fleksibilitet, klargjør behov for spesialisering og 
opprettholdelse av nødvendig kompetanse knyttet til forebygging og beredskap. Det er også forventet at 
«Vårt nye brannvesen» skal få en kultur som er fundamentert på de tre brannvesenene, hvor 
kulturelementer og identitet fra alle brannvesen blir synlige i «Vårt nye brannvesen». 
 
 
 
 



Per i dag er organiseringen slik:  
• Asker og Bærum brannvesen har 4 brannstasjoner (ca. 125 årsverk)  
• Røyken brann og redning har 1 brannstasjon (24 årsverk i 100% stilling og 4 deltidsansatte som 

bemanner vanntankbilen)  
• Hurum har 1 brannstasjon (3 heltidsansatte og en i midlertidig prosjektstilling for kartlegging av feiing 

i fritidseiendommer) og 24 personer i deltidsstilling, herav 4 brannaspiranter  
 
Det må utarbeides ny brannordning for «nye» Asker kommune og Bærum kommune. Det er krav til en 
felles ROS-analyse og felles beredskapsanalyse, før brannordningsdokument for «vårt nye brannvesen» 
kan utarbeides.  
 
3. Mål og tidsfrist for faggruppens arbeid  
«Vårt nye brannvesen» skal være i drift fra 01.01.2020. Nødvendig ROS-analyse, beredskapsanalyse og ny 

brannordning forventes å foreligge for både «nye Asker kommune og Bærum kommune, slik at de er 

gjeldende fra 01.01.2020 når «Vårt nye brannvesen» går i drift.  Utredningen skal omfatte brannfaglige, 

forebyggende- og beredskapsmessige problemstillinger, samt skal også omfatte feiertjenesten.  

 

ROS-analysen skal imøtekomme krav i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen og 

samtidig ta hensyn til DSBs forslag til ny forskrift «brann- og redningsvesenforskriften». 

 
ROS-analysen skal forelegges kommunestyrene høsten 2019. Arbeidsgruppens tidsfrist for ferdigstillelse av 

ROS analysen er satt til 01.04.2019.  

 
3.1 Resultatmål  
Del A: Kartleggingsfase:  

1. Milepælsplan 
2. Oversikt over regelverk som er relevant for sikkerhet og beredskap og eventuelle lokale 

bestemmelser/forskrifter.  
3. Oversikt over eksisterende dokumentasjon, kartgrunnlag, statistikk, risikoanalyser, planverk mv.  
4. Vurdere og gi innspill til kommunenes ROS-analyser. 
5. Oversikt over eksisterende dimensjonerendehendelser som videreføres 
6. Kartlegge nye sårbare objekt og ny risiko i forhold til tidligere utarbeidede ROS-analyser. 
7. Fastsette (eller vurdere hva som er) dimensjonerende hendelser.  

 
Leveranse del A: Liste over dimensjonerende hendelser.  
 
Del B: Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse:  

1. Gjennomgå kriterier for klassifisering av sannsynlighet og konsekvens  
2. Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse av dimensjonerende hendelser 

or dimensjonering av vårt nye brannvesen med utgangspunkt i erfaring, statistikk, skjønn. 
- Fremstille risiko- og sårbarhetsbilder 

3. Vurdere risikoreduserende tiltak 
4. Fremstille revidert risiko- og sårbarhetsbilder  

 
Leveranse del B: Risiko og sårbarhetsbilder.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Del C: Beredskapsanalyse:  
1. Innhente og vurdere den utarbeidede forebyggende analysen. I denne sammenheng kan det 

bli aktuelt med fellesmøte(r) med faggruppe(r) innen brannforebyggende avdeling. 
2. Utarbeide beredskapsanalyse 

3. Vurdere hvilke restrisiko det ikke skal etableres beredskap  
 
Leveranse del C: Beredskapsanalyse 
 
 
1.4 Organisering og ansvar  
Faggruppen skal bestå av en representant fra hvert eksisterende brannvesen, som har brannfaglig 
kompetanse. Følgende personer vil være representert i faggruppen: 
  

-  Fra ABBV: Anne Hjort (leder av faggruppen) 
-  Fra Røyken brann og redning: Tom Helge Folvik  
-  Fra Hurum brannvesen: Jarle Haugsrud 
-  Sekretariatfunksjon legges til ABBV ved Carl-Fredrik Carlson  

 
Faggruppen kan invitere relevante deltakere til gruppen ved behov. 
Det kan opprettes undergrupper etter behov under faggruppen. Dette etter avtale med prosjektleder.  
 
1.5 Rapportering  
Rapportering skal skje i styringslinjene til prosjektorganisasjon for «Vårt nye brannvesen».  
Faggruppen rapporterer underveis til prosjektleder med referater og inviterer han til møter, når det er 
ønskelig. 
  
Styret i ABBV har det formelle ansvaret for å ivareta organisering og bemanning i selskapet. Det er 
opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe som har ansvaret for prosessen frem mot et nytt 
brannvesen 1. januar 2020.  
 
1.6 Prosjektplan, framdriftsplan og risikoanalyse  
Prosjektleder forventer at faggruppen utarbeider og presenterer en prosjektplan for hvordan de vil løse 
mandatet, med fremdriftsplan/faseinndeling og risikoanalyse for arbeidsgruppeperioden.  
 
1.7 Avhengigheter til andre delprosjekt – mandater til andre faggrupper 
Faggruppen må forholde seg til andre delprosjekter/faggrupper med tildelte mandat og tilstrebe 
samordningsfunksjoner og samordningsansvar for etablering av «Vårt nye brannvesen».  
 
1.8 Økonomisk ramme for faggruppen  
Prosjektleder har kommet frem til at det ikke synes nødvendig med økonomisk ramme for faggruppen. Det 
kan legges til grunn at faggruppen kan avholde møter, inkludert lunsj. 
 
Faggruppen skal benytte prosjektkode 2020, under prosjekt både i Agresso og GAT for kostnadsføring og 
eventuell overtid som relaterer seg til faggruppens arbeid og i forhold til «Vårt nye brannvesen».   
 
2 Relevante lenker, referanser og vedlegg  
Viktige relevante lenker, referanser og vedlegg til denne faggruppa:  

•  Brann- og eksplosjonsvernloven.  
• Sivilbeskyttelsesloven.  
•  Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter.  
•  Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.  
•  Forskrift om brannforebygging.  
•  Forskrift om driftsstøttetjenester til Nødnettutstyr ved brannvesenets nødalarmeringssentral og 

brannvesen for øvrig.  



•  Stortingsmelding nr. 35; Brannsikkerhet.  
•  Stortingsmelding nr. 29; Samfunnssikkerhet.  
•  Stortingsmelding nr. 10; Risiko i et trygt samfunn.  
• Justisdepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps utredning - Brannstudien.  

 



Vedlegg 2 
 

Oversikt over relevant regelverk for dimensjonering av Asker og Bærum 

brann og redning 

1. Relevant regelverk   

a. Sentrale dokument 

1. Brann- og eksplosjonsvernloven, 2002 
2. Sivilbeskyttelsesloven, 2010 
3. Foskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 2002  
4. Forslag til revidert forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 

2018 
5. Forskrift om brannforebygging, 2015  
6. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt 

utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen,2009 
7. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften), 1996 
8. Forskrift om driftsstøttetjenester til Nødnettutstyr ved brannvesenets 

nødalarmeringssentral og brannvesen for øvrig, 2012 
9. Stortingsmelding nr. 35; Brannsikkerhet (2009 – 2010) 
10. Stortingsmelding nr. 29; Samfunnssikkerhet (2007 – 2008) 
11. Stortingsmelding nr. 10; Risiko i et trygt samfunn (2016 – 2017) 
12. Justisdepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

utredning – Brannstudien, 2013 
13. Veiledning til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunene, DBS 2014 
  

b. Lokale dokument 

 Forskrift om sammenslåing av Asker kommune, Hurum kommune og Røyken 

kommune til Asker kommune, Akershus og Buskerud (2017) 

 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Bærum 

kommune, Akershus (2017) 

 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Asker 

kommune, Akershus (2016) 

 Forskrift om gebyr for dekking av utgifter forbundet med behandling av søknad 

om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av 

tilsyn, Asker kommune, Akershus (2016) 

 Forskrift om gebyr for dekking av utgifter forbundet med behandling av søknad 

om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av 

tilsyn, Bærum kommune, Akershus (2016) 

 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hurum kommune, 

Buskerud (2007) 

 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken 

kommune, Buskerud (2007) 

 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bærum, Akershus 

(2004) 

3. Oversikt over eksisterende dokumentasjon 
 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Asker og Bærum kommuner 2015 

 Prosess 1.4.5 Beredskapsplan for Asker kommune 

 Beredskapsplan 2015 – 2020, Røyken kommune 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hurum kommune 2010 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-08-602
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-08-602
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127


 Risiko- og sårbarhetsanalyse for dimensjonering av Asker og Bærum 

brannvesen 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse, Røyken Brann og Redning, 2016 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse, Hurum brannvesen 2015  

 Brannordning for Asker og Bærum kommuner med alle vedlegg, sist revieret 

2017 

 Innsatsplaner (objektplaner), beredskapsplaner (skogbrannplan) for Asker og 

Bærum brannvesen 

 BRIS-rapporter for alle kommunene 

 Overordnet risikovurdering VEAS 

 Risiko- og sårbarhetsmatrise Bærum vannverk 



 

Side 1 

 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Asker og Bærum brann og redning IKS 

 



 ROS-analyse for Asker og Bærum brann og redning IKS 

 

Side 2 

 

 

SAMMENDRAG 

Det følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 9 at «Kommunen skal gjennomføre en risiko- og 
sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt 
overfor». Dette er det formelle grunnlaget for å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for 
Asker og Bærum. 
 
En ROS utføres etter samme prinsipp uansett omfang. Det går i korte trekk på antatt risiko vurderes 
ut fra sannsynlighet og konsekvens. På grunnlag av de risikoforhold som er avdekket skal det 
synliggjøres tiltak for hvordan sannsynlighet og konsekvens av avdekket forhold skal minimaliseres.  
 
I 2016 ble det avgjort at Asker, Røyken og Hurum kommuner skulle slå seg sammen til én kommune 
med virkning fra 1. januar 2020. Som en følge av dette ble det vedtatt at Røyken brann og redning 
(RBR) og Hurum brannvesen (HBV) skal virksomhetsoverdras Asker og Bærum brannvesen IKS med 
samme virkningstidspunkt som kommunesammenslåingen. I den sammenheng var det nødvendig 
å gjennomføre en ny ROS basert på de tidligere ROS-ene til RBR, HBV og ABBV. 
 
For utarbeidelse av den nye ROS-en ble det satt sammen en faggruppe som fikk dette ansvaret. 
ROS-en skal bl.a. danne grunnlag for forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse. 
 
Faggruppen har vurdert alle scenariene fra de tidligere analysene denne ROS-en er basert på samt 
nye eller endrede risikoer. De tre tidligere analysene hadde til sammen 45 risikovurderinger og 13 
sårbarhetsvurderinger. Noen av hendelsene var identiske eller overlappende. I tillegg er det 
avdekket forskriftsmessige avvik fra krav om brannvannsdekning og innsatstid til Holmsbu.  
 
Det er benyttet matriser for å vurdere risiko og sårbarhet. Matrisene er en visuell framstilling av 
hvordan hendelsene plasseres seg innenfor ulike risikonivå, hvor aksene i matrisen angir 
sannsynlighet og konsekvens. Det er benyttet fargekoder for å forsterke visualiteten i analysen. Det 
er valgt å se nærmere på 17 risikoer og 9 sårbarheter. De er rangert i følgende risikokategorier:  

Risikovurderinger Sårbarhetsvurderinger 
Uakseptabel risiko 

1.2 Storbrann 
1.7.1 Hendelse på sjø 
1.13  Boligbrann 

Risiko som bør vurderes 
1.1 Brann i institusjon 
1.5  Terror  
1.6 Oljesøl i sjø 
1.7.2 Brann i partybåt 
1.10.1 Mye nedbør 
1.10.2 Flom 
1.11 Skogbrann 
1.12.1 Klorlekkasje 
1.14 Brann i båtopplag 

Uakseptabel risiko 
Ingen  

Risiko som bør vurderes 
2.6 Forurenset slokkevann 
2.7 Sammenfallende hendelser 
2.8.2 Manglende brannvannsforsyning 
 utenfor tettsted 
2.9.2 Manglende forsterkning av 
 innsatsen i Røyken 

Akseptabel risiko 
2.1 Trafikkø 
2.2 Svikt i sambandet 
2.3 Epidemi 
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1.16 Ulykke islagt vann 
1.17 Tunnelbrann 

Akseptabel risiko 
1.3 Jernbaneulykke 
1.4 Dambrudd  
1.5 Terror 
1.7.3 Brann passasjerskip  
1.8 Farlig gods 
1.9 Farlig stoff 
1.12.2 Gasseksplosjon VEAS  
1.15 Brann i tett trehusbebyggelse 

2.4 Strømstans brannstasjon 
2.5 Lang innsatstid for overordnet vakt 
2.8.1 Manglende brannvannsforsyning i 
 tettsted Røyken eller Hurum 
2.9.1 Manglende dagbemanning på Tofte 
 

  
 
Oppfølging – forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse 
Det skal utarbeides forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse på bakgrunn av denne ROS. 
Identifiserte hendelser i ROS-analysen analyseres i den forebyggende analysen for å anbefale 
forebyggende tiltak, og restrisikoen tas videre med til beredskapsanalysen. Forebyggedeanalysen 
skal angi hvilke personell og kompetanse som er nødvendig for et tilfredsstillende forebyggende 
arbeid. Beredskapsanalysen skal angi hvilke uønskede hendelser det skal etableres beredskap for 
samt identifisere hvilke ressurser som er nødvendig for en tilfredsstillende håndtering av 
hendelsene.  
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Forkortelser:   
 ABBR  Asker og Bærum brann og redning IKS 

 ABBV  Asker og Bærum brannvesen IKS 

CBRNE  Kjemisk, biologisk, radiologisk, kjernekraft og eksplosiver (chemical,  

biological, radiological, nuclear and explosives). Fellesbetegnelse for stoffer med høyt 
skadepotensiale som kan forårsake tap av liv og/eller skade på helse, miljø, meterielle 
verdier og andre samfunnsintresse ved naturskapte hendelserm ulykker eller tilsiktede 
handlinger, herunder terror. 

DRBV  Drammensregionens brannvesen IKS 

DSB   Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

HBV   Hurum brannvesen 

IUA  Interkommunalt utvalg for akutt forurensning. Beredskapsorganisering mot akutt 
forurensning på sjø og land. Beredskapen er organisert i regioner med et vertsbrannvesen i 
hver region. 

NSM Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

PLIVO  Pågående livstruende vold. Prosedyre for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke i 
farlige situasjoner. 

RITS  Redningsinnsats til sjøs. Brannvesen med RITS-kompetanse har avtale med staten om å yte 
bistand til skip ved ulykker, og har særlig kompetanse og trening for dette.  

RBR  Røyken brann og redning 

 OBRE  Oslo brann- og redningsetat 

ROS   Risiko- og sårbarhetsanalyse 

ELS Enhetlig ledelsessystem ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt 
forurensning. Et standardisert ledelsessystem uavhengig av type og størrelse på hendelsen. 

RVR Restverdiredning. Er et samarbeid mellom brannvesenene og forsikringsnæringen for å 
redde mest mulig av gjenverdier etter branner, vannlekkasjer og lignende. 

  

Ord og uttrykk:    
Dimensjoneringsforskriften Kortnavn for Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. 
Særskilt brannobjekt  Definert av brann- og eksplosjonsvernloven § 13 som «byggverk, opplag, 

områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av 
mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier».       

Tettsted  ROS-analysen tar utgangspunkt i SSBs tettstedsdefinisjon: 
En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 
personer der og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 
meter. 

Innsatstid  Tiden fra alarmen går til innsatspersonellet er i arbeid på skadestedet. 
Kulturmiljø Et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet 

eller sammenheng. Det f.eks. være byområde, ei setergrend eller et 
industriområde. 

Kritisk samfunnsfunksjon  De funksjoner som er nødvendige for å ivareta befolkningens og 
samfunnets grunnleggende behov. Grunnleggende behov er definert som 
mat, vann, varme, trygghet o.l. 
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1.0  INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 og 10 stiller krav til at det gjennomføres og dokumenteres en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de 
oppgaver det kan blir stilt overfor. 
 
I 2016 ble det bestemt at Asker, Røyken og Hurum kommuner skulle slå seg sammen til én 
kommune i 2020. Som en følge av dette ble det vedtatt at Røyken brann og redning (RBR) og 
Hurum brannvesen (HBV) skulle inn under ABBV ved en virksomhetsoverdragelse.  
 
ROS-analysen er hovedsakelig en sammenslåing av RBR, HBV og ABBV sine respektive ROS-analyser 
med nødvendige oppdateringer. 
 

1.2 Lovmessig grunnlag 
Brann- og eksplosjonsvernloven regulerer hva som er kommunens oppgaver innenfor brann og 
ulykker. 
I tillegg er det seks forskrifter som utfyller loven:  

 Dimensjoneringsforskriften, samt 
o utkast til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og 

redningsvesen og nødmeldesentralene 

 Forskrift om brannforebygging 

 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og 
anlegg som benyttes ved håndteringen 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

 Forskrift om landtransport av farlig gods 
 
I Stortingsmelding nr. 35 av 8. mai 2009 er det fastsatt følgende nasjonale mål: 

 Færre omkomne i brann 

 Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 

 Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 

 Styrket beredskap og håndteringsevne 

 Mindre tap av materielle verdier 
 
Kommunene kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets 
evne til gjennomføring av oppgavene i første ledd. Departementet kan gi forskrifter om 
brannvesenets oppgaver. 
 

1.3 Målsetting 
Det er en målsettingene at ROS-analysen skal: 

● kartlegge eksisterende risiko- og sårbarhet i ansvarsområdet 
● gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer ABBR 
● finne ABBRs evne til å opprettholde sin virksomhet når det utsettes for en uønsket 
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hendelse, og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen ha inntruffet. 
● være grunnlag for forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen 

 

1.4 Prosessen 
ROS-analysen ble utarbeidet i forbindelse med sammenslåingen av Hurum brannvesen (HBV), 
Røyken brann og redning (RBR) og Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV). Faggruppen som var 
ansvarlig for utarbeidelsen bestod av overingeniør i HBV, konstituert brannsjef i RBR og 
brannsjefen i ABBV. I tillegg var sekretariatfunksjon lagt til seksjonsleder i ABBV. I januar 2019 ble 
gruppen forsterket med en nytilsatt rådgiver i forebyggende avdeling i ABBV.  Under 
arbeidsperioden har det vært møter og kontakt med interne og eksterne aktører for å innhente 
informasjon og kvalitetssikre vurderinger som er gjort i analysen.  
 
 

2.0  KOMMUNEBESKRIVELSE 

Areal og innbyggertall 
Asker og Bærum kommuner dekker 
569 km² og vil i 2020 ha en befolkning 
på ca. 220 000 innbyggere. 
Tilgrensende kommuner er Oslo, 
Ringerike, Hole, Lier og Drammen. I 
tillegg har området sjøgrense mot 
Drammen, Vestby, Frogn, Nesodden 
og Oslo.  
 
Topografi 
Topografien består av bl.a. bykjerner, 
dyrket mark, kupert terreng, elver, 
skog, åser og skjærgård med mange 
øyer.   
 
Sjø  
Kommunegrensen mot Nesodden går 
i Oslofjorden. Kystlinjen er 180 km 
lang fra Lysakerelven i Bærum i nord 
til Hurumlandet i sør og langs 
Drammensfjorden i vest. Her er det 
høy trafikk av fritidsbåter, ferjer, 
lastebåter og cruiseskip. I tillegg er 
det flere bebodde øyer innenfor 
grensen.         
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Tettsteder 
Brannregionen består av 13 tettsteder hvorav to sammen med nabokommuner (Oslo og 
Drammen), en i Bærum (Lommedalen) og 10 i Asker (Heggedal, Konglungen, Nærsnes, Åros, Røyke, 
Hyggen, Klokkarstua, Holmsbu, Sætre, Tofte). De aller fleste av regionens innbyggere bor i Oslo 
tettsted.  

 
Biltrafikk 
De tre europaveiene E134, E16 og E18 fører til at mye trafikk passerer gjennom kommunene hver 
dag. I henhold til trafikkregisteringer fra Statens Vegvesen har veiene en ÅDT i 2017 på hhv. 9347, 
12487 og 80193.  
 
Transportøkonomisk institutt gjennomførte i 2013 en kartlegging av transport av farlig gods i 
Norge. Kartleggingen viser at det transporteres opptil 2 078 951 tonn/mᶾ pr. år gjennom 
ansvarsområdet. De 3 største andelene av totalmengde farlig gods er: 

- 80 % brannfarlige væsker 
- 8 % gasser 
- 6% etsende stoffer 

 
Eksplosiver utgjør i underkant av 1 %. 
 
Det er i tillegg en rekke veitunneler i kommunene, bl.a. Oslofjordtunnelen som Norges mest 
ulykkesutsatte tunnel. 
 
Jernbane  
Askerbanen er jernbanestrekningen mellom Lysaker og Asker. Størsteparten av banen går i tunnel 
og er kun tilknyttet Sandvika stasjon og Asker stasjon. Det meste av godstog og regiontog benytter 
denne banen.  
 
Parallelt går Drammensbanen som er tilknyttet alle lokalstasjonene. Banen fungerer først og fremst 
som lokalbane mellom Oslo og Drammen. Banen går gjennom Lieråsen tunnel mellom Asker 
stasjon og Lier holdeplass. Tunnelen er 10 723 m lang. 
 
I 2015 det 581 tog i døgnet mellom Skøyen og Asker.  
 
Spikkestadbanen er en 14 km lang ensporet jernbanelinje fra Asker stasjon til Spikkestad stasjon i 
Røyken. Linjen har 8 stasjoner og 5 usikrede planoverganger. I 2015 gikk det 84 tog i døgnet på 
denne strekningen. 
 
Bygninger og virksomheter 
Særskilte brannobjekter 
Det er registrert i overkant av 700 særskilte brannobjekter i ansvarsområdet. Dette er objekter som 
barnehager, skoler, lager, kjøpesenter, forsamlingslokaler, kulturhistoriske verdier, hoteller, kritiske 
samfunnsfunksjoner, institusjoner, sykehus og den vernede, tette trehusbebyggelse på Holmsbu og 
Bærums Verk. 
 
Storulykkevirksomheter 
VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap), Chemring Nobel AS og Orica Norway AS er registrert som 

https://www.vegvesen.no/_attachment/290780/binary/512970#page=1
https://www.vegvesen.no/_attachment/290780/binary/512970#page=1
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storulykkevirksomheter pga. mengden farlige kjemikalier som håndteres der. DSB er 
tilsynsmyndighet for disse virksomhetene. 
 
Skjermingsverdige objekter 
Det er registrert 8 skjermingsverdige objekter i ansvarsområdet. Enkelte av objektene er registrert 
som særskilte brannobjekter. NSM er tilsynsmyndighet for skjermingsverdige objekter.  

 

3.0 ORGANISASJON OG LOKASJONER 

3.1 Organisasjonskart 
ABBR er organisert som et interkommunalt brann- og redningsvesen med Asker kommune og 
Bærum kommune som eierkommuner. Representantskapet er organisasjonens høyeste organ og 
har delegert sin fagmyndighet til Brannstyret. Styret er politisk valgt fra begge eierkommunene 
supplert med ansattrepresentanter.  
 
Brannsjefen har ansvaret for den daglige driften. Ledergruppen består av leder fra forebyggende 
avdeling, beredskapsavdelingen, beredskap deltid, markedsavdelingen og 
administrasjonsavdelingen. 
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3.2 Lokasjoner 
ABBR har 6 brannstasjoner og ett øvelsesanlegg. Tabellen under viser hvor det er bemanning fra 
følgende avdelinger: 

Asker 
brannstasjon  

Bekkestua 
brannstasjon 

Gjettum 
brannstasjon 

Fornebu 
brannstasjon 

Røyken/Midtbygda 
brannstasjon 

Hurum/Tofte 
brannstasjon 

Brannsjef      

Avdelingsleder       

Administrasjon       

Forebyggende Forebyggende   Forebyggende Forebyggende 

Marked      

Beredskap Beredskap Beredskap Beredskap Beredskap Beredskap - 
deltid 

 

3.3 Lovpålagte oppgaver 
I tabellen under viser kolonne 1 hvilke oppgaver det forventes innsats fra ABBR. Kolonne 2, 3 og 4 
viser hvilke av disse oppgavene som er lovpålagt i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven.  
 

1. Oppgaver 2. Lovpålagt informasjons- 
og motivasjonsoppgaver 

3. Lovpålagt tilsyns-
oppgaver 

4. Lovpålagt 
innsatsplikt 

Brann i særskilte 
brannobjekter 

X X X 

Brann i andre bygninger X Feietilsyn i boliger X 

Brann i tunnel  X X 

Bilbrann    X 

Skogbrann X  X 

Brann i båt 
 

I noen båthavner og 
båtopplag 

X 

Brann i skip   X1 

Akutt forurensning   X 

Farlig stoff/gods X X X 

Ulykker på vei   X2 

Overflateredning    

Ulykker i tunnel   X 

Ulykker utenfor vei    

Arbeidsulykker    

Bygningskollaps     

Tauredning    

Naturkatastrofer    

PLIVO    

Jording jernbane    

Urban redning    

 

 

                                                
1 Oslo brann- og redningsetat har RITS-kompetanse. 
2 Krav kommer i ny dimensjoneringsforskrift 
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4.0  RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE AV UØNSKEDE 
HENDELSER 

4.1 Innledning 
Uønskede hendelser vurderes utfra hvor sannsynlig det er at hendelsen inntreffer og konsekvensen 
av hendelsen. DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen er i all hovedsak 
lagt til grunn for ROS-analysen.  
 

4.2 Kriterier for sannsynlighet og konsekvens 

For å kunne angi sannsynligheten for at en gitt hendelse skal skje, er det benyttet kilder som 
statistikk, sentrale analyser, lokalkunnskap og fagkunnskap. For hendelser som skjer sjeldnere, eller 
som enda ikke har skjedd, er vurderingsgrunnlaget mer usikkert. Her er 
sannsynlighetsvurderingene basert på diskusjon og fagkunnskap. 
 

Sannsynlighet graderes på følgende måte: 

Gradering Tidsintervall  Sannsynlighet pr. år i % 

Lite sannsynlig 1 gang i løpet av 50 til 100 år 1-2 % 

Mindre sannsynlig 1 gang i løpet av 10 til 50 år 2-10 % 

Sannsynlig 1 gang i løpet av 1 til 10 år  10 % 

Meget sannsynlig 1 gang i året eller oftere  > 100 % 

Tabell 2: Sannsynlighetsgradering 
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For å definere forskjellige konsekvenser, benytter vi nedenstående termer. Økonomiske verdier er 
samfunnets totale utgifter.  
 

Konsekvens graderes på følgende måte: 

Konsekvens 
Sannsynlighet  

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Menneskers liv 
og helse 

Ingen 
person-
skader 

Få og små 
personskader 

Få men 
alvorlige 
personskader. 
Nesten-ulykke 
med trussel 
mot 
menneskeliv 

Opptil 3 døde   
Opptil 10 alvorlig 
skadd 

Over 3 døde 
Over 10 
alvorlig skadd 

Miljø3 Ingen 
miljøskade 

Mindre 
miljøskade 

Miljøskader 
som krever 
større tiltak 

Omfattende 
skader på miljøet 

Uopprettelig 
eller 
langvarige 
skader på 
miljøet 

Økonomiske 
verdier4 

Skader opp 
til kr 
1.000.000 

Skader opp til 
Kr 5.000.000 

Skader opp til 
kr 25.000.000 

Skader opp til 
kr 50.000.000 

Skader over 
kr 50.000.000 

Svikt i kritiske 
samfunns-
funksjoner5 

< 10 
berørte 
personer 

< 6 timer 

10 - 50 berørte 
personer  

6 timer - 1 døgn 

 

50 - 200 berørte 
personer  

1 - 2 døgn 

 

200 -1000 
berørte personer 

2 - 7 døgn 

 

> 1000 
berørte 
personer  

> 7 døgn 

 

Tabell 3: Konsekvensgradering  
 
 

  

                                                
3 Under miljø regnes også verneverdig kulturminner og kulturmiljø. 
4 Ved fastsettelse av økonomiske grenseverdier legges til grunn summen av de økonomiske tap og påløpende 
kostnader for samfunnet og den/de som er direkte berørt av en inntruffet hendelse.  Dette gir en pekepinn på 
hendelsens alvorlighet. De angitte beløp gjelder ikke økonomiske tap/kostnad for ABBR. 
5 I henhold til rapporten Samfunnets kritiske funksjoner (DSB 2016) anses en samfunnsfunksjon som kritisk dersom et 
avbrudd i sju døgn eller mindre vil true befolkningens grunnleggende behov, og det legges til grunn at 
beredskapsressurser blir utfordret innenfor denne perioden. 
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 4.3 Risiko- og sårbarhetsmatriser 
I de følgende matriser illustreres risiko- og sårbarhetsvurderinger av de uønskede hendelsene for 
de fire utvalgte konsekvensområder;  

- tap av liv og helse  
- skader på miljø 
- tap av materielle verdier  
- svikt i kritiske samfunnsfunksjoner 

 

Risikoaksept 
 

 
                

  
   

4.4 Risikovurdering 
Risiko handler alltid om hva som kan komme til å skje, og det vil derfor alltid være usikkerhet 
knyttet til de vurderinger som blir gjort. Usikkerheten vil både gjelde sannsynligheten for at en gitt 
hendelse skal skje, og hvilke konsekvenser som den gitte hendelsen vil medføre. I denne analysen 
er vurderingen av risikoen, det vil si vurderingen av sannsynligheten for at noe skal skje og de 
konsekvensene denne eventuelle hendelsen medfører, ingen endelig sannhet. Den gjenspeiler 
derimot de vurderingene som er utført i forbindelse med analysen. 
 
Risiko er kartlagt ved å gjennomføre en enkel vurdering av et stort antall mulige hendelser, jf. 
vedlegg kap. 5.1, og deretter å vurderer utvalgte risikoscenarier nærmere opp mot de fire 
konsekvensområder (liv og helse, miljø, materielle verdier og svikt i kritiske samfunnsfunksjoner) jf. 
vedlegg kap. 5.2. 
 
Risikoscenariene er valgt utfra en vurdering av: 

 eksisterende ROS-analyse for dimensjonering av Hurum brannvesen  

 eksisterende ROS-analyse for dimensjonering av Røyen brann og redning 

 eksisterende ROS-analyse for dimensjonering av Asker og Bærum brannvesen IKS 

 ny eller endret risiko etter at de tidligere ROS-analysene ble utarbeidet 
 
Totalt er 17 risikoscenarier vurdert. Disse er plassert inn i de påfølgende risikomatrisene. 

 
  

   
Grønt indikerer 
akseptabel risiko   

Gult indikerer risiko 
som bør vurderes 
med hensyn til 
tiltak som reduserer 
risikoen. 

Rødt indikerer 
uakseptabel risiko. 
Tiltak må iverksettes 
for å redusere denne. 
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4.4.1 Risikomatrise for tap av liv og helse 
Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Meget 
sannsynlig 

   1.7.1 Hendelse fritidsbåt 
1.13 Dødsbrann 
 

 

Sannsynlig 1.2 Storbrann 1.12.1 Klorlekkasje  
 

1.9.1 Farlig gass 
1.10.1 Mye nedbør 
1.11 Skogbrann 
1.14 Brann i båtopplag 

1.1 Brann i institusjon 
1.11 Skogbrann 
1.16 Ulykke islagt vann 
1.17 Tunellbrann 

 

Mindre 
sannsynlig 

 1.6 Oljesøl sjø 
1.15 Brann Holmsbu 

1.8 Farlig gods 
 

1.3.3 Bilpåkjørsel tog 
1.10.2 Flom 

1.5 Terror 
1.7.2 Brann partybåt 

Lite sannsynlig   1.4 Dambrudd 1.9.2 Eksplosiver 1.3.1 Stor togulykke 
1.3.2 Møteulykke tog 
1.7.3 Brann passasjerskip 
1.12.2 Gasseksplosjon 

 
4.4.2 Risikomatrise for skade på miljøet 
Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Meget 
sannsynlig 

1.13 Dødsbrann 
1.7.1 Hendelse fritidsbåt 
 

    

Sannsynlig 1.9.1 Farlig gass 
1.16 Ulykke islagt vann 

1.1 Brann i institusjon 
1.2 Storbrann 
1.17 Tunnelbrann 

1.10.1 Mye nedbør 
1.11 Skogbrann  
1.14 Brann i båtopplag 
 

1.12.1 Klorlekkasje  
 

  

Mindre 
sannsynlig 

1.3.3 Bilpåkjørsel tog 
1.5 Terror 

1.7.2 Brann partybåt  1.8 Farlig gods 
1.10.2 Flom 
1.15 Brann Holmsbu 

1.6 Oljesøl sjø 
 

Lite sannsynlig 1.3.1 Stor togulykke 
1.3.2 Møteulykke tog 
1.9.2 Eksplosiver 

1.7.3 Brann passasjerskip 
1.12.2 Gasseksplosjon  

1.4 Dambrudd   
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4.4.3 Risikomatrise for tap av materielle verdier 
Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Meget 
sannsynlig 

1.13 Dødsbrann 
 

1.7.1 Hendelse  
         fritidsbåt 

   

Sannsynlig 
 

1.9.1 Farlig gass 
1.16 Ulykke islagt 
vann 

1.10.1Mye nedbør 
 

1.1 Brann i institusjon 
 

1.10.1 Mye nedbør 
1.11 Skogbrann 
1.12.1 Klorlekkasje  
1.14 Brann i båtopplag 
1.17 Tunnelbrann 

1.2 Storbrann 
 

Mindre 
sannsynlig 

 1.3.3 Bilpåkjørsel 
tog 
1.5 Terror 
1.17.2 
Tunnelbrann 

1.7.2 Brann partybåt 
1.10.2 Flom 

1.8 Farlig gods 
1.15 Brann Holmsbu 

1.6 Oljesøl sjø 
1.10.2 Flom 
 

Lite sannsynlig    1.9.2 Eksplosiver 1.3.1 Stor togulykke 
1.3.2 Møteulykke tog 
1.4 Dambrudd 
1.7.3 Brann  
         passasjerskip 
1.12.2 Gasseksplosjon 

 
4.4.4 Risikomatrise for svikt i kritiske samfunnsfunksjoner  
Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Meget 
sannsynlig 

1.7.1 Hendelse fritidsbåt 
1.13 Dødsbrann 

 

    

Sannsynlig 1.2 Storbrann 
1.9.1 Farlig gass 
1.10.1 Mye nedbør 
1.14 Brann i båtopplag 
1.16 Ulykke islagt vann 

1.12.1 
Klorlekkasje  

 

1.1 Brann i institusjon 
1.11 Skogbrann 
1.17 Tunnelbrann 

  

Mindre 
sannsynlig 

1.5 Terror 
1.6 Oljesøl sjø 
1.7.2 Brann partybåt 
1.15 Brann Holmsbu 

  1.3.3 Bilpåkjørsel  
          tog 
1.10.2 Flom  
 

 

Lite sannsynlig 1.9.2 Eksplosiver 
 

         

1.8 Farlig gods 
1.12.2 
Gasseksplosjon 

1.4 Dambrudd 
1.7.3 Brann  
          passasjerskip 

1.3.1 Stor togulykke 
 

 

1.3.2 Møteulykke tog  

 
  



 ROS-analyse for Asker og Bærum brann og redning IKS 

 

Side 16 

 

4.5 Sårbarhetsvurderinger 
Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system vil få når det utsettes for en uønsket hendelse, 
samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.6 
Sårbarhet sier med andre ord noe om hvilken evne systemet har til å motstå og tåle en uønsket 
hendelse. 
 
Sårbarhetsanalysene er en analyse over hvor sårbart ABBR er overfor forskjellige uønskede 
hendelser. Åtte sårbarhetsscenarier er vurdert opp mot de samme fire konsekvensområdene som 
risikoen er vurdert opp mot (liv og helse, miljø, materielle verdier og svikt i kritiske 
samfunnsfunksjoner), jf. kap. 6.3. Disse er plassert inn i de påfølgende matrisene. 

 
4.5.1 Sårbarhetsmatrise for tap av liv og helse 
Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Meget 
sannsynlig 

     

Sannsynlig  2.6 Forurenset slokkevann 
2.7 Sammenfallende hendelser 
2.8.1 Manglende brannvann tettsted 
2.8.2 Manglende brannvann utenfor 
          tettsted 
2.9.2 Ytterligere mannskaper Tofte 
2.9.3 Ytterligere mannskaper Røyken 

2.2 Svikt i samband 
 

  

Mindre 
sannsynlig 

 2.1 Trafikkø 
2.5 Innsatstid VHB gamle Asker 

   

Lite sannsynlig  2.3 Epidemi 2.4 Langvarig strømstans 
      brannstasjoner 

2.9.1 Vaktmannskaper 
          Tofte 

 

 

4.5.2 Sårbarhetsmatrise for skade på miljø 
Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal
t 

Meget 
sannsynlig 

     

Sannsynlig  2.2 Svikt i samband 
2.7 Sammenfallende hendelser 
2.8.1 Manglende brannvann tettsted 
2.8.2 Manglende brannvann utenfor 
          tettsted 
2.9.2 Ytterligere mannskaper Tofte 
2.9.3 Ytterligere mannskaper Røyken 

 2.6 Forurenset  
       slokkevann 

 

Mindre 
sannsynlig 

 2.1 Trafikkø 
2.5 Innsatstid VHB 

   

Lite sannsynlig 2.3 Epidemi 
2.9.1 Vaktmannskaper 
          Tofte 

2.4 Langvarig strømstans 
      brannstasjoner 
 

   

 
 

                                                
6 NOU 2000:24, «Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet» 
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4.5.3 Sårbarhetsmatrise for tap av materielle verdier 
Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Meget 
sannsynlig 

     

Sannsynlig   2.2 Svikt i samband 
2.8.1 Manglende  
        brannvann tettsted 
 

2.6 Forurenset slokkevann 
2.7 Sammenfallende hendelser 
2.8.2 Manglende brannvann  
         utenfor tettsted 
2.9.2 Ytterligere mannskaper 
          Tofte 
2.9.3 Ytterligere mannskaper  
          Røyken 

 

Mindre 
sannsynlig 

 2.5 Innsatstid VHB  2.1 Trafikkø  

Lite sannsynlig 2.3 Epidemi 2.4 Langvarig strømstans 
      brannstasjoner 
 

2.9.1 Vaktmannskaper 
          Tofte 

  

 
4.5.4 Sårbarhetsmatrise for svikt i kritiske samfunnsfunksjoner 
Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Meget 
sannsynlig 

     

Sannsynlig 2.2 Svikt i samband 
2.6 Forurenset slokkevann 
2.7 Sammenfallende hendelser 
2.8.1 Manglende brannvann tettsted 
2.8.2 Manglende brannvann utenfor 
          tettsted 

2.9.2 Ytterligere  
          mannskaper Røyken 

   

Mindre 
sannsynlig 

2.1 Trafikkø 
2.5 Innsatstid VHB 

    

Lite sannsynlig 2.3 Epidemi 2.9.1 Vaktmannskaper 
          Tofte 

 2.4 Langvarig  
      strømstans 
      brannstasjoner 
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5.0  OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 

5.1 Avslutning 
I denne ROS-analysen er det vurdert 25 scenarier hvor av 17 er risikovurderinger og 8 er 
sårbarhetsvurderinger. Det er valgt scenarier som relevante og realistiske for ansvarsområdet. 
Hensikten med ROS er ikke bare å være en beskrivelse av risikoene i området og sårbarhetene for 
ABBR, men også være en vurdering av disse. ROS-en skal derfor vise hvilke hendelser som 
innebærer størst risiko og sårbarhet. Disse hendelsene skal følges opp i forebyggendeanalysen og 
beredskapsanalysen.  

5.2 Oppfølging  
Det er kartlagt 11 scenarier med middels risiko og 3 scenarier med uakseptabel risiko som skal 
vurderes videre i forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen. For scenariene med middels risiko 
skal tiltak vurderes og iverksettes hvis kost-/nytteanalyse viser at en stor reduksjon av risiko kan 
oppnås ved relativt liten innsats.  
 

Risikovurderinger Sårbarhetsvurderinger 
Uakseptabel risiko 
1.2 Storbrann 

Risikovurderingene foreslår både forebyggende og 
beredskapsmessige tiltak for å redusere denne 
risikoen.  

1.7.1 Hendelse på sjø 
Risikovurderingene foreslår primært 
beredskapsmessige tiltak i ABBR for å redusere 
denne risikoen. Dette må vurderes videre i 
beredskapsanalysen. 

1.13  Boligbrann hos utsatte grupper 
Risikovurderingen foreslår primært forebyggende 
tiltak.  

Risiko som bør vurderes 
1.1 Brann i institusjon 
1.5  Terror  
1.6 Oljesøl i sjø 
1.7.2 Brann i partybåt 
1.10.1 Mye nedbør 
1.10.2 Flom 
1.11 Skogbrann 
1.12.1 Klorlekkasje 
1.14 Brann i båtopplag 
1.16 Ulykke islagt vann 
1.17 Tunnelbrann 

Uakseptabel risiko 
0.0 Ingen  

Risiko som bør vurderes 
2.6 Forurenset slokkevann 
2.7 Sammenfallende hendelser 
2.8.2 Manglende 
 brannvannsforsyning  
             utenfor tettsted 
2.9.1 Manglende dagbemanning 
 på Tofte 
2.9.2 Manglende forsterkning av 
 innsatsen i Røyken 
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6.0  VEDLEGG - SKJEMAER FOR ROS-ANALYSE 

6.1 Vurderte hendelser 
Faggruppen har vurdert alle scenariene fra de tidligere analysene denne ROS-en er basert på samt 
nye eller endrede risikoer. De tre tidligere analysene hadde til sammen 45 risikovurderinger og 13 
sårbarhetsvurderinger. Det er ikke alle scenariene som er tatt med i listen nedenfor da noen av 
scenariene var identiske eller overlappende. 
 

1. NATURHENDELSER 3. SÅRBARHET 
1.1.0.0 Ekstrem springflo  
1.2.0.0  Skogbrann 
1.3.0.0  Ekstrem nedbør 
1.4.0.0  Ras, skred 
1.5.0.0  Ulykker på islagt vann 
1.6.0.0  Store snøfall 
1.7.0.0  Dambrudd 
1.8.0.0  Ekstrem tørke 
 
2. STORE ULYKKER/BRANNER  
2.1  Tap av kraft / kommunikasjon / kommunalteknisk infrastruktur 
2.1.1.0  Bortfall av tele / samband 
2.1.2.0  Skade / brudd på veinett 
2.1.3.0  Svikt i drikkevannsforsyning 
2.1.4.0  Svikt i brannvannforsyning 
2.2  Transportulykker 
2.2.1   Veitrafikkulykker 
2.2.1.1  Trafikkulykke generell 
2.2.1.2  Trafikkulykke med busser og tunge kjøretøy 
2.2.1.3  Ulykke med og ved jernbane 
2.2.1.4  Ulykke/brann i veitunnel  
2.2.1.5  Ulykke farlig gods 
2.2.2   Skips/båtulykker 
2.2.2.1  Ulykke med fritidsbåt 
2.2.2.2  Ulykke med større skip 
2.2.3.0  Luftfartsulykker 
2.3  Andre masseskader 
2.3.1.0  Ulykke med bygning / konstruksjon 
2.3.2.0  Ulykke i forbindelse med store arrangement 
2.3.3.0  Ulykker i utilgjengelige områder 
2.4  Branner / eksplosjoner  
2.4.1.0  Brann i institusjon 
2.4.2.0  Brann i garasjeanlegg/parkeringskjellere 
2.4.3.0  Brann i småbåthavner og småbåtopplag 
2.4.4.0  Brann på campingplass 
2.4.5.0  Brann i større boligkompleks/høyhus 
2.4.6.0  Brann i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner 
(KIKS) 
2.4.7.0  Brann i industribedrifter/lagerlokaler 
2.4.8.0  Brann i skole/barnehage 
2.4.9.0  Brann i drifts/husdyrbygning 
2.4.10.0 Storbrann 
2.5.0.0 Ulykke med radioaktivt materiale 
 

3.1.Kompetanse, læring og evaluering 
3.2.Brannstasjon – Ren/skitten sone 
3.3.Manglende setekapasitet ved utrykning 
3.4.Behov for forsterket beredskap 
3.5.Feil på biler/utstyr 
3.6.Håndtering av samtidige hendelser 
3.7.Økonomi 
3.8.Trafikkø 
3.9.Strømstans 
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6.2 Skjema for risikoscenarier 
 

Risikovurderinger 
Uakseptabel risiko Risiko som bør vurderes Akseptabel risiko 
1.2 Storbrann 
1.7.1 Hendelse på sjø 
1.13  Boligbrann 

 

1.1 Brann i institusjon 
1.5  Terror  
1.6 Oljesøl i sjø 
1.7.2 Brann i partybåt 
1.10.1 Mye nedbør 
1.10.2 Flom 
1.11 Skogbrann 
1.12.1 Klorlekkasje 
1.14 Brann i båtopplag 
1.16 Ulykke islagt vann 
1.17 Tunnelbrann 

 

1.3 Jernbaneulykke 
1.4 Dambrudd  
1.5 Terror 
1.7.3 Brann passasjerskip  
1.8 Farlig gods 
1.9 Farlig stoff 
1.12.2 Gasseksplosjon VEAS  
1.17 Brann i tett 
trehusbebyggelse 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.1 BRANN I SYKEHUS ELLER INSTITUSJON 

Forutsetninger Brann i boligrom i usprinklet omsorgsbolig med brannalarmanlegg. Beboer kan ikke 
evakuere på egenhånd. Brannen blir slokket i startbranncellen.  

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 X  Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

Rapport fra DSB viser at 3.8 % brann i bygning var brann i næring som fungerer som 
bolig (eks sykehjem og fengsel). I «gamle» Asker og Bærum har det gjennomsnittlig 
vært 81,9 branner i året de siste 10 årene. Statistisk skal det resultere i 3,1 branner i 
næring som fungere som bolig i Asker og Bærum Det tilsvares at det er sannsynlig at 
det oppstår en brann i sykehus eller institusjon. 

Konsekvens-
beskrivelse 

1 omkomne 
Liten skade på miljø 
Totalskadet startbranncelle og røykskader i seksjonen 
En avdeling stengt i flere måneder 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker    X  

Miljø X     

Øk. verdier   X   

Samfunnskritisk infrast.  X    

Usikkerhets- 
vurdering 

I brannregionen er det boliger med beboere som ikke kan evakuere på egen hånd 
som burde vært i risikoklasse 6 som bare er oppført i risikoklasse 4.  
Det er flere omsorgsboliger som ikke har bemanning hvor det er beboere som trenger 
assistanse med rømning ved brann. Beboere med rus- og psykiatriproblematikk er 
spesielt utsatt ved brann. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Særskilt forebyggende tiltak med fokus på opplæring av betjening og beboere samt 
tilrettelegging for beboere.  

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Opplæring, brannalarmanlegg og særlig springing reduserer risikoen betraktelig. 
Brannalarmanlegg reduserer faren for omkomne i startbranncellen hvis de kan 
evakuere selv. Springing reduserer særlig faren for flere omkomne i andre brannceller 
enn startbranncellen og reduseres sannsynligheten for store økonomiske tap. 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 05.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.2 STORBRANN 

Forutsetninger Brann på terrasse i stor blokk. Brann sprer seg til gesims og over stort useksjonert tak. 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 X Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

ABBV sin statistikk fra 1999 til 2017 viser 37 branner med brannskader på mellom 5 
og 25 mill kr, 4 branner mellom 25 og 50 mill og 2 branner over 50 mill (Rykkinn 
brannen, brann i Løksaveien). Det er ikke registrert branner med skade på over 50 mill 
i Røyken og Hurum i denne perioden.   

Konsekvens-
beskrivelse 

En person med røykskade. 
Stort røykutslipp til luft. 
Taket totalskadet. Vannskade i alle leiligheter. Bygget ubeboelig i to år. 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker  X    

Miljø  X    

Øk. verdier     X 

Samfunnskritisk infrast. X     

Usikkerhets-
vurdering 

Erfaring viser at det også kan bli store økonomiske tap ved brann i andre eldre store 
bygg. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Informasjon og motivasjonstiltak mot sameier, borettslag m.m. Trygg hjemme-tiltak 
for beboere som er i risikogruppe for å omkomme i brann. Registering av 
flerbruksbygg som særskilt brannobjekt. 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Seksjonering, branncelleinndeling, alarmanlegg, sprinkling, mobile slokkeanlegg i 
risiko-brannceller, opplæring m.m. 
Forskriftsmessig brannvannforsyning, lederopplæring, ELS-trening, RVR-innsats for 
brannmannskaper. 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 05.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.3 Jernbaneulykke 
1.3.1 Stor togulykke, 1.3.2 Møteulykke tog, 1.3.3 Bilpåkjørsel tog 

Forutsetninger 1. Stor togulykke ved Asker eller Sandvika stasjon (sammenstøt eller avsporing)  
2. Togkollisjon på veiløs strekning på Spikkestadbanen  
3. Bil påkjørt på usikret planovergang (4 planoverganger på Spikkestadbanen) 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år) 3 Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år) 1, 2 Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

Statens jernbanetilsyn: For perioden 2014-2017 har det ikke vært noen store ulykker. 
Sist ulykke med minst fem omkommende var i 1998. Ingen menneskeliv tapt siden 
2010. Fra 2008-2017 er det i snitt 4.6 tredjepersoner som er omkommet i 
jernbaneulykker, dette inkluderer planoverganger og påkjørsler. Fra januar 2012 til 
juli 2017 har det vært 22 ulykker på usikrede planoverganger, tre av dem 
dødsulykker. 

Konsekvens-
beskrivelse 

1. 5 omkomne eller 10 skadde, liten forurensing, store materielle skader, store og 
langvarige køproblemer, stasjonen satt ut av drift i over 4 uker. 

2. Mange omkomne og skadede, liten forurensing, store materielle skader, krevende 
redningsinnsats pga vanskelig adkomst 

3. 2 omkomne, liten forurensing, totalskadet bil, mindre skader på tog to bane, 
togstans i mange timer. 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker    3 1, 2 

Miljø 1, 2, 3     

Øk. verdier  3   1, 2 

Samfunnskritisk 
infrastruktur 

   2, 3 
 

1  

Usikkerhets-
vurdering 

Sannsynlighetsvurderingen er basert på nasjonal statistikk 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Sikre usikrede planoverganger. Tilsyn med BaneNOR 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Samarbeidsavtale med OBRE om bergingsutstyr 
Flere omkjøringsveier, jordingsutstyr inklusiv opplæring  

Merknader Mannskaper i Røyken har ikke jordingskurs og utstyr. 

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 05.10.18  
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.4 Dambrudd 

Forutsetninger Dambrudd Aurevann eller Byvann.  

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år) X Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

Norske dammer karakteriseres som "sikre" siden det ikke har vært større dambrudd 
de siste 100 årene. Gode byggematerialer, gode grunnforhold og lite seismisk aktivitet 
påvirker statistikken i positiv retning. Asker og Bærum kommuner har i sin ROS-
analyse utpekt Aurevann og Byvann til å ha størst risiko ved dambrudd. Begge 
dammene er klassifisert i konsekvensklasse 3 i henhold til damsikkerhetsforskriften. 
Dammer/vassdragsanlegg som kan medføre fare for mennesker, miljø og eiendom 
dersom de bryter sammen blir klassifisert i klasse 1, 2, 3 eller 4. Andre anlegg blir satt 
i klasse 0.  

Konsekvens-
beskrivelse 

Boliger og veier skades og en person blir alvorlig skadet. 
Omfattende oversvømmelser og utvasking i «elveleiet» 
Langvarig og kostbart opprydningsarbeid.  
For ABBR vil det primært bety søk og redning i akuttfasen. Ingen av brannstasjonene 
ligger utsatt til ved dambrudd. 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker   X   

Miljø   X   

Øk. verdier     X 

Samfunnskritisk infrast.   X   

Usikkerhets-
vurdering 

Dammer under rehabilitering 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Oppfordre kommunen til å be om dokumentasjon på tilsyn og vedlikeholdsrutiner. 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Varslingsrutiner for dambrudd. 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 05.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.5 Terror 

Forutsetninger Skoleskyting. ABBR er først fremme sammen med Helse. PLIVO-prosedyrene blir fulgt.  

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år) X Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

Asker og Bærum kommuners ROS-analyse. 

Konsekvens-
beskrivelse 

Flere barn og lærere blir skutt.  
Ingen miljøpåvirking 
Store oppfølgingsutfordringer for kommunen.  
Ingen i ABBR blir skadet. 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker     X 

Miljø X     

Øk. Verdier  X    

Samfunnskritisk infrast. X     

 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

ABBR vil ikke ha forebyggende oppgaver i forhold til terror. Det er derfor ikke ført opp 
sannsynlighetsreduserende tiltak her. 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Øvet planverk i stat og kommune 
Prioritere PLIVO-øvelser og interne øvelser. 

Usikkerhets-
vurdering 

Det mangler erfaringsdata i Norge for den faren for terror vi tror kan komme 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 05.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.6 Oljesøl - sjø 

Forutsetninger En mindre lastebåt går på grunn nær Vassholmene i hekketid og lekker tungolje. Et 
stort oljeflak driver inn mot Grimsøya og Ostøya 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år) X Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

Kystverkets IUA data har definert området Sandvika, Brønnøya Lysaker og 
Nesoddtangen til høyeste risikonivå for «ulykke med utslipp» (0.018-0.049 pr. 
10km2/år) som for bare dette området vil si 0,18 til 0.49 sannsynlighet pr. år. Tall fra 
Sjøfartsdirektoratet viser i 2010-2017 24 grunnstøtinger, 1 kantring, 13 kollisjoner, 2 
lekkasje i området Oslo, Akershus og Buskerud for passasjerskip, fiskefartøy og 
lasteskip. Det er et fåtall av ulykkene som fører til akutt forurensing av betydning. 
Likevel vil det skje fra tid til annen. Eksempel på dette er Crete Cement som forliste i 
2008 ved Fagerstrand på Nesodden.  

Konsekvens-
beskrivelse 

En person sklir og skades lettere i forbindelse med oljesanering 
Store skader på sjøfugl og maritimt miljø på vestsiden av Grimsøya 
Meget ressurs- og tidkrevende opprensking med mye mannskap og utstyr. Krevende 
ledelse av innsatsen for ABBR og kommunen 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker  X    

Miljø     X 

Øk. verdier     X 

Samfunnskritisk infrast. X     

Usikkerhets-
vurdering 

Grunnstøting kan skje langs hele ansvarsområdets lange kystlinje som er mye brukt 
som rekreasjonsområde. Helt syd på Hurumhalvøya vil værforholdene være mer 
avgjørende for om det kan settes ut lenser. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Sannsynlighetsreduserende tiltak for grunnstøting er ikke ABBR sin oppgave. 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Lenser sentralt lagret for stenging av sundene i Vestfjorden i Bærum og Asker. 
Lenser lagret ved Tofte brannstsjon. Slepekapasitet med kort utrykningstid. 
Tilfredsstillende kvalitet på lenser og jevnlige øvelser. 

Merknader Vesentlig hvor brannbåter er stasjonert. 

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 05.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.7 Hendelse på sjø  

1.7.1 Fritidsbåt, 1.7.2 Partybåt 1.7.3 Passasjerskip 

Forutsetninger 1. Brann eller annen ulykke i fritidsbåt i frisk bris i Oslofjorden sør for Oscarsborg. To 
personer hopper i sjøen. Båt fra ABBR, OBRE og Redningsskøyta blir utvarslet. 
Øvrige beredskapsbåter er for små i forhold til været. 

2. Brann i patrybåt midtfjords. Mange alkoholpåvirkede mennesker hopper i sjøen. 
3. Brann i passaskjeskip med innsats fra ABBR.  

Sannsynlighet 

 
 

 

 1 Meget sannsynlig (hvert år) 2 Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år) 3 Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

Brann eller annen ulykke i fritidsbåt (sannsynlig). Brann i partybåt (mindre 
sannsynlig). Brann i passasjerbåt med mange omkomne (lite sannsynlig) 
Landsbasis brann i fritidsbåter (kilde: redningsselskapet): 
2017:74, 2016:41, 2015:52, 2014:79 
Det har vært i gjennomsnitt 6 båtbranner i året i Asker og Bærum siden 2006.  
SSB: 5 døde fra brann i fritidsbåter fra 1993-2012 
Sjøfarts dir.: 5 døde fra brann/eksplosjon på skip + fritid 2011-2017 
Omkommet i fritidsbåtulykker fra Sjøfartsdirektoratet: 2017:29 2016:27 2015:37 
2014:28 

Konsekvens-
beskrivelse 

1. En person omkommer og en er skadet, røykutslipp med mye plaststoffer, fritidsbåt 
totalskadet.  

2. Mer enn tre omkomne og mange alvorlig skadet, oljesøl på sjø, partybåt 
totalskadet 

3. Mange omkomne, store materielle skader 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker    1 2, 3 

Miljø 1 2, 3    

Øk. verdier  1 2  3 

Samfunnskritisk infrast. 1, 2  3   

Usikkerhets-
vurdering  

Selv om det ikke så ofte brenner i fritidsbåter er det årlige ulykker med fritidsbåter 
som kan få tilsvarende konsekvenser ved ugunstige værforhold  
f. eks: 

 Brann i fritidsbåt  

 Melding om drukning/mann over bord/fall i sjø 

 Kollisjon mellom 2 eller flere båter 

 RIB/Vannskuter etc. kjørt på land/skjær i stor fart 

 Assistanse til politi/helse ovenfor suicidale personer 

 Andre typer ulykker på sjø 
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Værforhold er meget avgjørende. Vi mangler data for sannsynlighetsvurdering i 
scenario 2 og 3. Dette har vært branner i mindre båter som ABBV stort sett har 
håndtert på egenhånd. Dersom det skulle bryte ut brann om bord partybåt eller i et 
større skip vil blant annet RITS OBRE bistå skipet med å redde liv og slokke brannen. I 
den maritime næringen (passasjerskip, fiskefartøy og lasteskip) i 2010 registrerte 
Sjøfartdirektoratet 250 ulykker i Norge. Oversikten viser at i underkant av 13 % av 
hendelsene er brann/eksplosjon. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Brannforebyggende kampanjer rettet mot fritidsbåter. Andre holdningsskapende 
tiltak som ligger utenfor brannvesenets ansvarsområde, men som ABBR bør støtte. 
Tilstedeværelse av politibåt. 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

God båtberedskap med båter som kan operere i stor sjø langs hele kystlinjen. 
Godt opplærte mannskaper både maritimt å i båtbrannslokking 
Gode varslingsrutiner og samhandlingsøvelser (andre redningsressurser) Andre 
ressurser som politibåt og redningsskøyte kan kun i begrenset omfang drive 
brannslukking. 

Merknader Evnene til å operere under de fleste rådende værforhold vil være avgjørende til hvilke 
beredskapskapasitet brannvesenet kan yte. 

Utført av: Jarle Haugsrud/Anne Hjort 

Sted, dato Hurum, 18.12.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.8 Farlig gods 

Forutsetninger En tankbil med ammoniakk velter på Hurumlandet og syren lekker ut på et jorde tidlig 
i vekstsesongen og et bekkeløp. Sjåføren får syreskader når han tar seg ut av bilen. 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år) X Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

DSBs statistikk viser at det ble registrert 1061 uhell/ulykker over en 17-årsperiode 
med transport av farlig gods på vei. Dette gir et gjennomsnitt på ca. 62,4 uhell i året.  
DSB: Antall uhell med transport av farlig gods 2015:55, 2014:55, 2013:55, 2012:44, 
2011:71 og 2010:73. Dette inkluderer ulykker i forbindelse med jernbane, fly og skip 
(men vei står for det store flertallet av hendelsene). 

Konsekvens-
beskrivelse 

En person alvorlig skadet. 
Fiskedød i elv som bekken renner ut i. Deler av et jorde kan ikke benyttes en sesong. 
Kostnader for miljøsanering, avlingstap og nyetablering av fiskestamme. 
Riksveien stengt i mange timer 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker   X   

Miljø    X  

Øk. verdier    X  

Samfunnskritisk infrast.  X    

Usikkerhets-
vurdering 

Farlig gods på veg i DSB’s undersøkelse fordelt på fareklasser. Tonn / m3 i 2012. Kilde: 
Kartlegging gjennomført av TØI og DSB 

ADR klasse Tonn/m3 Andel 
Klasse 1 - eksplosive stoffer og gjenstander 72 514 0.9% 
Klasse 2 - gasser 644 122 7.7% 
Klasse 3 - brannfarlige væsker 6 565 073 78.8% 
Klasse 4.1 - brannfarlige faste stoffer 4 264 0.1% 
Klasse 4.2 - selvantennende stoffer 1 447 0.0% 
Klasse 4.3 - stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt 
med vann 

51 125 0.6% 

Klasse 5.1 - oksiderende stoffer 78 150 0.9% 
Klasse 5.2 - organiske peroksider 470 0.0% 
Klasse 6.1 - giftige stoffer 32 327 0.4% 
Klasse 6.2 - infeksjonsfremmende stoffer 34 0.0% 
Klasse 7 - radioaktivt materiale 3 419 0.0% 
Klasse 8 - etsende stoffer 531 262 6.4% 
Klasse 9 - forskjellige farlige stoffer og gjenstander 342 629 4.1% 
SUM alle klasser 8 326 836  

 
Lekkasje/spill som er det vanligste uhellet med farlig gods. Det blir fraktet store 
mengder farlig gods gjennom Asker og Bærum. Det meste blir fraktet på E18 og E16. 
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Det blir fraktet store mengder sprengstoff (11-1200 trailere i året) på E134 gjennom 
Røyken og Hurum til Chemring. I tillegg går det sprengstofftransport til og fra Orica. 
Her kan det oppstå en større hendelse enten ved utforkjøring i høy hastighet eller 
ved brann i kjøretøyet. Drivstoff og fyringsoljer transporteres stort sett på alle mindre 
veier i distriktet. Det utgjør antakelig den største risiko for ulykke med farlig gods.  
 
Basert på antall uhell i året og type hendelser vurderes det som mindre sannsynlig at 
det vil oppstå en alvorlig ulykke med transport av farlig gods på vei. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Heving av veistandard og veivedlikehold.  
Kjøreopplæring for tankbilsjøfører.  

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Samarbeid med OBRE og deres CBRNE- enhet. Nok utstyr opplæring og øvelser i 
kjemikalievern ved alle brannstasjoner 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 05.10.2018 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.9 Farlig stoff  
1.9.1 Farlig gass, 1.9.2 Eksplosiver 

Forutsetninger 1. Hendelse med gass som resulterer i en personskade 
2. Hendelse med eksplosiver med materielle skader og en person omkommer  

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 1 Sannsynlig (1 – 10 år) 2 Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

I Asker og Bærum er det registret: 
- 90 propananlegg med nedgravd gasstank tilknyttet boligselskaper og eneboli-

ger. Disse gasstankene er på minimum 3 m³. I tillegg er det en rekke anlegg 
med flasker, mindre tanker samt midlertidige overgrunnstanker i forbindelse 
med byggeprosjekter. 

- 3 biogassanlegg - to fyllestasjoner og ett produksjonsanlegg 
- 2 ammoniakkanlegg – ett på 7 500 kg og ett på 2 000 kg. 
- 4 virksomheter som oppbevarer og selger eksplosiver i Asker og Bærum. 

I tillegg kommer alle gasstanker og gassflasker på byggeplasser som kanskje represen-
terer den største faren. 
 
Hendelser  
Det har vært flere hendelser i Asker og Bærum, Røyken og Hurum de siste 20 årene. 
Nedenfor er det ramset opp noen av hendelsene: 

- Oktober 2004: Lekkasje i ventil i tankdom 
- Februar 2005: Brann i fordamperhus 
- Juli 2005: Gasseksplosjon i avløpssystem 
- Desember 2012: Lekkasje fra propantank 

 
I følge statistikk fra DSB var det i gjennomsnitt 3,6 uhell i året fra 1999 til 2009 som 
førte til eksplosjon i virksomheter som håndterer brannfarlige eller eksplosive varer. 
Dette gjelder hele Norge.   
 
Det vurderes som sannsynlig at det skjer en hendelser med farlig gass som får farlige 
konsekvenser og lite sannsynlig at det skjer en hendelse med eksplosiver med meget 
farlige konsekvenser i Asker og Bærum. 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.10 Ekstremvær  
1.10.1 Mye nedbør, 1.10.2 Flom 

Forutsetninger 1. Ekstremvær stor nedbørsmengder på en trafikkert hverdag. Flere veier er 
oversvømt. Problemer med trafikkavvikling. Vann i kjellere i mange hus. 

2. Ekstremvær med flom som medfører meget store ødeleggelser, utrasing av veier, 
kvikkleireskred m.m  

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år) 2 Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 1 Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

Mange deler av Norge rammes stadig oftere av ekstremvær. Asker og Bærum ligger i 
en meteorologisk skjermet del av Norge. Vi kan imidlertid ikke se bort fra at 
kommunene kan rammes av store nedbørsmengder med etterfølgende flom i elver, 
jordras og steinsprang. Flere områder som er definert som rasutsatt som en følge av 
kvikkleire i grunnen. Kommunene kan også rammes av ekstremt høyvann eller vind 
som velter trær og/eller master med etterfølgende skade på infrastruktur (vei, vann- 
og avløpsnett, strøm, tele, nødnett). Ekstremvær vil gjøre brannvesenet sårbare ved 
at fremkommelighet og samband begrenses samtidig som brannvesenet vi få mange 
tilleggsoppgaver i ekstremvær. Asker har vært rammet av styrtregn to ganger i løpet 
av de siste årene. Sannsynligheten for ekstremvære som får katastrofal konsekvenser 
(1) i Asker og Bærum vurderes som sannsynlig, mens sannsynligheten for å få 
ekstremvær med kritiske økonomiske konsekvenser (2) vurderes som mindre 
sannsynlig. 

Konsekvens-
beskrivelse 

1. En person lettere skadet  
Vannet lager nye vannveier og ødelegger stier og en del terreng 
Vann trenger inn i mange kjellere og oversvømmer mange veier, stier m.m. mange 
biler får vannskader. 
Trafikkaos i mange timer med vanskelig fremkommelighet 

 2. Tre personer skades alvorlig 
Elver finner nye veier 
Omfattende skade på infrastruktur 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker  1 2   

Miljø  1  2  

Øk. verdier    1 2 

Samfunnskritisk infrast.  1  2  

Usikkerhets-
vurdering 

Usikkert ved vurdering av sannsynlighet fordi vi ikke fullt ut kjenner konsekvensene av 
klimaendringene ennå.  

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

(Redusere sannsynligheten for at store nedbørsmengder eller flom medfører en 
kritisk hendelse) 

 Rassikring 

 Åpne vannveger, etablere fordrøyningsbasseng og øke kapasitet for 
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overflateavrenning 

 Redusere areal av asfalterte eller tilsvarende overflater uten fordrøyningskapasitet  

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Varsling og befolkningsvarsling, inkl. råd til befolkningen. Åpne vannveier, lage 
fordrøyningsbasseng og dammer, erstatte asfalt, steinsatte flater m.m. med 
vegetasjon. Stenge utsatte trafikkårer før ekstremværet rammer 
Anskaffe flere små pumper, kunstige voller, lager med sandsekker, oversikt over 
maskiner som kan rekvireres i akuttsituasjoner. Utarbeide planverk.  

 Kompetanse og øvet mannskap 

 Relevant ras- og flommsikringsutsyr 

 Gode varslingsrutiner 

 Samhandling med andre etater 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato 05.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.11 Skogbrann 

Forutsetninger To store samtidige skogbranner (Lommedalen og sør på Hurumshalvøya). Mye vind, 
varmt og tørt vær 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 X Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

Klimaendringer og erfaringer fra skogbrannsesongen 2018 gjør at tidligere statistikk 
må brukes med forsiktighet.  

Konsekvens-
beskrivelse 

Flere mannskaper får få mye sot og røyk i seg. Ett benbrudd. 
Store skader på skog, rekreasjonsområder ødelegger for mange år fremover, men 
deler av naturen har godt av en skogbrann. 
Store økonomiske tap for skogeiere, brannvesenet og kommunene (branninnsats) og 
DSB (helikopterinnsats) 
Stor belastning på brannvesenet og hjelperessurser 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker   X   

Miljø   X   

Øk. verdier    X  

Samfunnskritisk infrast.   X   

Usikkerhets-
vurdering 

Konsekvenser av klimaendringene. Tap av økonomiske verdier bør vurderes igjen etter 
at kostnadene for tilsvarende branner i Norge 2018 er kjent. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Informasjon - informasjon - informasjon 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Opplært og øvet brannmannskap med tilpasset utstyr 
Godt opplært og øvet skogbrannreserve. Øve sammen med Sivilforsvaret og evt. 
andre relevante frivillige organisasjoner 
Lederopplæring 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 11.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.12 Farlig stoff VA-anlegg 
1.12.1 Klorlekkasje Aurevann 1.12.2 Gasseksplosjon VEAS 

Forutsetninger 1. Natriumhypokloritt lekker ut. Ingen personskader, men omfattende fiskedød 
2. Gasseksplosjon med mange omkomne 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 1 Sannsynlig (1 – 10 år) 2 Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

1. På Aurevann oppbevares klor, som natriumhypokloritt i væskefase. Asker og 
Bærum vanns egen risikoanalyse vurderer den størst faren ved lekkasje av 
natriumhypokloritt til å være fiskedød i Vesleelva i et omfang. Sannsynlighet for en 
slik lekkasje vurderes i Asker og Bærum vanns egen risikoanalyse som mindre enn 
en gang hvert 5. år dvs. sannsynlig.  

2. Vestfjordens avløpsselskap (VEAS) har gjennomført ROS-analyser for sitt 
renseanlegg for avløpsvann på Bjerkås i Asker. De har ikke identifisert hendelser 
med uakseptabel risiko for deres virksomhet. De har identifisert en hendelse med 
farlig gass inne i renseanlegget; gasseksplosjon (slambehandling). Sannsynligheten 
er vurdert til å være lite sannsynlig, mens konsekvensen vurderes til svært stor 
(dødsfall) for mennesker. Konsekvensvurderingene for en virksomhet og for 
dimensjonering av brannvesenet vil være forskjellig.  

Konsekvens-
beskrivelse 

Hendelse 1: Konsekvensene for vannkvalitet og stans i vannforsyning 
(tjenesteproduksjon) vurderes som små (en viss fare), mens de konsekvensene for 
miljø og økonomi vurderes som kritisk.  
Hendelse 2: Det vurderes at hendelsen kan få over 3 døde og/eller inntil 10 skadede. 
Konsekvensene kan bli katastrofal for mennesker og økonomi og vil ha en viss fare for 
miljø. 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker  1   2 

Miljø  2  1  

Øk. verdier    1 2 

Samfunnskritisk infrast.  1, 2    

Usikkerhets-
vurdering 

 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Oppfølging av virksomhetene på tilsyn vil være brannvesenets viktigste 
sannsynlighetsreduserende tiltak 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Kvalifisering av brannmannskaper innen kjemikalievern og ledelse 

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato 11.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.13 Dødsbrann - Boligbrann hos risikoutsatte grupper  

Forutsetninger Ulmebrann i bolig. Beboer i en av risikogruppene for å omkomme i brann som er 
dårlig til bens reagerer sent på røykvarsleren og kommer ikke ut i tide. 

Sannsynlighet 

 
 

 

 X Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Kilde for 
sannsynlighets-
vurdering  

I 2018 omkom det 39 personer (27 menn og 12 kvinner) i brann. I 2017 omkom det 
26 (15 menn og 11 kvinner) personer og i 2016 var tallet 41 omkomne. 
I Asker og Bærum viser statistikken at dødsbrann er sannsynlig. I 2013 døde 4 perso-
ner i Asker og Bærum. Den siste som døde i bygningsbrann i Røyken kommune var i 
2005, en eldre mann. Alle var i risikogruppen for å omkomme i brann. Etter det har 
ingen omkommet i boligbrann. Siden 2002 har det omkommet to personer i brann i 
Hurum.  

Konsekvens-
beskrivelse 

En person omkommer.  
Liten miljøbelastning   
Startbrannrommet får lite vannskade, noe brannskader, samt store røykskader. 
Ingen samfunnskritiske konsekvenser 
De aller fleste som dør i brann dør alene. Konsekvensen av disse dødsbrannene er 
derved farlig. 

Konsekvens-
gradering 

 Konsekvensgradering 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker    X  

Miljø X     

Øk. verdier X     

Samfunnskritisk infrast. X     

Usikkerhets-
vurdering 

Det statistiske grunnlaget i brannregionen er for lav. Hvert år er det branntilløp hos 
risikoutsatte grupper i brannregionen som kan utvikle seg til dødsbrann. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

 Røykvarsler 

 Informasjon og kampanjer 

 Trygg hjemme-tiltak 
Mange av dem som dør i brann kan evakuere på egen hånd. Muligheter for å redusere 
sannsynligheten for å dø i brann er utfyllende behandlet i NOU 2012:4 - Trygg 
hjemme.  

Konsekvens-
reduserende tiltak 

 Sprinkling 

 Mobile sprinkleranlegg 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 24.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.14 Brann i båtopplag/bobilopplag 

Forutsetninger Brann i stort utvendig båtopplag hvor brannen smitter til flere båter.  
 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 X Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

I Nye Asker er det et stort antall steder, hvor det lagres båter. Båtene lagres både 
utendørs og innendørs. Utendørs brann i båtopplag har skjedd flere ganger i vårt 
branndistrikt selv om brannvesenet har klart å avverge stor brannspredning i disse 
tilfellene vurderes sannsynligheten til å være sannsynlig. Det er mange som er 
tilknyttet et EL-anlegg for å ha tilgang til varme. Det er mange som bruker 
skjøteledninger og annet utstyr som ikke er beregnet for utendørsbruk. På våren er 
det mange som arbeider på båtene med div. maskiner og EL- utstyr, som gir en økt 
sannsynlighet for brann. 

Konsekvens-
beskrivelse 

Båter som lagres utendørs står veldig tett og er innpakket i plast, som gjør at 
fremkommeligheten er vanskelig og fare for brannsmitte er meget stor. Det er ingen 
krav til brannhindrende tiltak eller tekniske tiltak ved utendørs lagring.  
Ved slike branner vil det være store økonomiske konsekvenser, da de fleste båter som 
er i opplag har store verdier. I enkelte opplag kan det være fra 50, til over 100 båter, 
samt total skadet bygning.  
Ved det valgte scenariet er følgende konsekvenser satt opp: 
En person får alvorlige brannskader. 
Det blir store røykutslipp til luft og forurenset slokkevann som renner ut i sjøen 
De økonomiske skadene blir på mellom 25 og 50 millioner kroner. 
Små konsekvenser for samfunnskritisk infrastruktur. 

Konsekvens-
gradering 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker   X   

Miljø   X   

Øk. verdier    X  

Samfunnskritisk infrast. X     

Usikkerhets-
vurdering 

Sannsynligheten for en brann i båtopplag får kritiske økonomiske konsekvenser 
vurderes som sannsynlig. I Asker og Bærum har det vært noen branner som har fått 
farlige økonomiske konsekvenser i utendørs båtopplag de siste 10 årene. 
 
Brann i båter som lagres innendørs er også vurdert, men slik brann har ofte noe 
strengere krav til sikkerhet. Det kan være at det ikke er tillat for eierne å arbeide med 
båtene inne. I enkelte bygg kan det være utplassert slokkeutstyr og varslingsanlegg. 
Sannsynligheten for slik brann vurderes derfor som mindre sannsynlig. Selv om de 
økonomiske konsekvensene blir større vurderes derfor risikoen som mindre. Båter 
som lagres innendørs står like tett, og fremkommeligheten er meget vanskelig. 
Bygningen kan kollapse Dersom det skulle oppstå en brann, er det vanskelig å trenge 
inn i bygget grunnet høy varme og røyk. 
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Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

 Forebyggende arbeid 

 Sikre fremkommelighet på vinterstid 

 Vakthold 

 Informasjon og kompetanse 

 Tilstrekkelig med ressurser og utstyr 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

 For å kunne håndtere slike branner kreves det store ressurser i første-
utrykningen for å få størst mulig slagkraft.  

 Det må være god og tilstrekkelig tilgang til vann. 

Merknader  

Utført av: Tom Folvik/Anne Hjort 

Sted, dato Røyken 16.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.15 Brann i tett trehusbebyggelse – Brann Holmsbu 

Forutsetninger Brann i et av de verneverdige husene på Holmsbu. Brannen sprer seg til flere 
nabobygg.  

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år) X Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

Det er i utgangspunktet ikke større sannsynlighet for at brann oppstår i tett 
trehusbebyggelse enn annen trehusbebyggelse. Tettstedet Holmsbu har flere 
utesteder, gjestehavn, sommerbutikker mv. som genererer stor aktivitet på 
sommerstid som kan øke sannsynligheten for uønskede hendelser. 

Konsekvens-
beskrivelse 

Årsaken til brann i tett trehusbebyggelse vil være de samme som for annen 
bebyggelse, men konsekvensene blir fort større. Bebyggelsen kjennetegnes med tett 
bebyggelse som ikke tilfredsstiller dagens krav til avstand mellom bygg og andre 
branntekniske løsninger.  
Konsekvensen for mennesker er ikke vurdert høyere enn for annen type bebyggelse.  
Uopprettelige skader på bygningsmiljø som er regulert til bevaring. 
De økonomiske skadene er større enn ved vanlig boligbrann fordi det er langt dyrere å 
restaurere verneverdige bygninger. Liten kosekves for samfunnskritisk infrastruktur 

Konsekvens-
gradering 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker  X    

Miljø    X  

Øk. verdier inklusiv tap av 
kulturverdier 

   X  

Samfunnskritisk 
infrastruktur 

X     

Usikkerhets-
vurdering 

 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Eksisterende tiltak:  

 Opplæring av beboere 

 Øvelser med beboere 
Forslag til tiltak:  

 Vurdere plassering av felles søppelcontainere  

 Generell rydding og vedlikehold 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Eksisterende tiltak:  

 Flere av de verneverdige husene er fullsprinkling  

 Egne utvendige brannslanger for beboere  

 Særskilt opplæring for beboere 
Forslag til tiltak:  

 Fullsprinkling av ytterligere verneverdige bygg 

 Brannalarmanlegg til bemannet sentral  

 Forskriftsmessig innsatstid 
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 Tilstrekkelige ressurser i en førsteinnsats.  

 Kompetansehevning inklusiv ELS- opplæring for brannmannskaper samt 
gjennomføring av øvelser 

 Forskriftmessig slokkevannforsyning 

 Forbedret tilgang til slokkevann gjennom etablering av hydranter. 

 Vurdere plassering av søppelcontainere mv.  

 Rydding.  

Merknader Det er krav om 10 minutters innsatstid for området med tett trehusbebyggelse. Dette 
kravet et ikke oppfylt. Det må stilles krav til sprinkelanlegg ved søknad om ny tiltak 
som kompenserer for lang innsatstid. Det er utarbeidet en brannsikkerhetsplan for 
Holmsbu, vedtatt av Hurum kommunestyret.  

Utført av: Jarle Haugsrud 

Sted, dato Tofte, 17. Oktober 2018 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.16 ULYKKER PÅ ISLAGT VANN 

Forutsetninger En isfisker går gjennom isen på Drammensfjorden og en annen som bistår går også 
gjennom isen. Overflateredere kommer fra Røyken og Tofte. Vanndykkere kommer fra 
Drammen. 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 X Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

En befolkning som aktivt bruker marka som rekreasjonsområde på vinterhalvåret, 
både til skigåing, skøyter og isfiske. Isfiske i Drammensfjorden gjennom hele vinteren 
så lenge det er is på vannet.   

Konsekvens-
beskrivelse 

To personer omkommer 
Ingen konsekvens for miljø, materielle verdier eller samfunnskritisk infrastruktur. 

Konsekvens-
gradering 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker    X  

Miljø  X     

Øk. verdier X     

Samfunnskritisk infrast. X     

Usikkerhets-
vurdering 

Det er mange islagte vann med vanskelig adkomst for brannvesenet i hele 
risikoområdet. Flere av disse brukes flittig til turaktivitet gjennom hele vinteren. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

 Opplysningsarbeid 

 Merking av områder med gode eventuelt dårlige isforhold 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

 Kompetanse i overflateredning og øvet mannskap 

 Isredningsutstyr 

 Gode varslingsrutiner 

Merknader  

Utført av: Jarle Haugsrud 

Sted, dato Tofte, 17. Oktober 2018 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

1.17 BRANN I OSLOFJORDTUNNELEN 

Forutsetninger Brann i stor bil. Stor røykutvikling. Mange personer blir fanget i røken og må 
evakueres ut 
Stenging av tunnelen over lengre periode. Store konsekvenser for næringslivet og 
pendlere. 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 X Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

Stor trafikk på RV 23 og en tunnel med stigning langt utover det anbefalte. Kun en 
rømningsvei utover hovedinnløpene. Evakueringsrom av forskjellige størrelser for hver 
250 meter. Det har vært 5 branner med katastrofepotensial og årlige trafikkulykker 
med alvorlige skader i Oslofjordtunnelen siden den åpnet i 2000.  

Konsekvens-
beskrivelse 

1. En omkommen og flere skadede. Meget liten miljømessig eller økonomisk 
konsekvens. Tunnelen stengt mange timer. 

2. Mange omkomne. Giftig røyk på Drammenssiden. Tunnelen stengt i mange uker 

Konsekvens-
gradering 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker    X  

Miljø   X    

Øk. verdier    X  

Samfunnskritisk infrastr.   X   

Usikkerhets-
vurdering 

Ved brann er konsekvensene avhengig av at de som ikke er direkte involvert i selve 
hendelsen selv klarer å komme seg ut av tunnelen eller inn i et evakueringsrom. Bruk 
av evakueringsrom betinger at brannvesenet klarer å slukke brannen innenfor en gitt 
tid. Brann i tankbil med lekkasje vil by på utfordringer. Det er ikke andre tilsvarende 
tunneler i brannregionen, men det er mange ganske lange ikke undersjøiske tunneler 
hvor en brann i et større kjøretøy vil by på store problemer. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Dette ligger til Statens vegvesen å kartlegge og utarbeide sannsynlighetsreduserende 
tiltak.  

Konsekvens-
reduserende tiltak 

 Brannkum/hydrant for fylling av tankbil nær utløp 

 Kompetanse og øvet mannskap 

 Riktig utstyr tilpasset de utfordringene som innsats i en lang tunnel gir 

 Gode varslingsrutiner og samhandling med andre etater 

Merknader En innsats fra røykfylt side medfører en vesentlig risikoutfordring for brannvesenet. Et 
godt fungerende samband er en forutsetning for en vellykket innsats i denne typen 
objekter. Ulykker uten branntilløp vil ikke gi noen vesentlige utfordringer utover det 
som er normalt ved en trafikkulykke. 

Utført av: Jarle Haugsrud 

Sted, dato Tofte, 17. Oktober 2018 
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6.3 Skjema for sårbarhet 
 

Sårbarhetsvurderinger 
Uakseptabel risiko 
 

Risiko som bør vurderes 
 

Akseptabel risiko 
 

Ingen  

 

2.6 Forurenset slokkevann 
2.7 Sammenfallende hendelser 
2.8.1 Manglende brannvann  
             utenfor tettsted 
2.9.2    Ytterligere mannskap Tofte 
2.9.3    Ytterligere mannskap  
             Røyken 

 

2.1 Trafikkø 
2.2 Svikt i sambandet 
2.3 Epidemi 
2.4 Strømstans brannstasjon 
2.5 Lang innsatstid for overordnet 
             vakt 
2.8.1    Manglende brannvann tettsted 
2.9.1    Vaktmannskap Tofte 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

2.1 Trafikkø 

Forutsetninger Forsterkningsressurser fra Asker til Røyken i forbindelse med en stor brann på 
Follestad næringspark blir forsinket. 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år) X Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

Vår utrykningsstatistikk viser at brannvesenet oppfyller forskriftskrav til innsatstid i 
tilnærmet 100 % av alle bekreftede hendelser, med unntak av Holmsbu og Rødtangen 
og deler av Klokkarstua hvor innsatstiden uavhengig av kø ikke er forskriftsmessig.    
Brannvesenets mange utrykninger til automatiske alarmer viser imidlertid at vi stadig 
blir forsinket av kø særlig i rushtiden. Dette rammer også forventet opptrapping av 
førsteutrykningen med mer enn en innsatsgrupppe. Dette gjelder særlig Asker sen-
trum og Røykenveien. Trafikkø er en av brannvesenets store sårbarheter, fordi forsin-
kelser på grunn av kø er økende både i hvor lang hver forsinkelse blir og i hvor store 
deler av døgnet det er fare for forsinkelser.  

Konsekvens-
beskrivelse 

Alarmanlegget bidrar til at ingen skades, men noen får i seg røyk. Røykutslippet og 
slokkevann medfører en viss fare. Brannen utvikler seg til en stor og meget kostbar 
industribrann. Tjenesteproduksjonen for brannvesenet eller kommunen forstyrres 
ikke. 

Konsekvens-
gradering 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker  X    

Miljø  X    

Øk. verdier    X  

Samfunnskritisk infrast. X     

Usikkerhets-
vurdering 

Det kan være at køutviklingen er slik at forsinkelser ifm utrykninger blir det normale i 
stedet for unntaket. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Bedre fremkommelighet for utrykningsbiler gjøres primært ved veiutbygging og 
trafikktekniske utbedringer. Fjerning av midtrabatter og brede veiskulder kan også 
redusere utrykningstiden i køsituasjoner. 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Kompenserende tiltak for økt utrykningstid pga kø er: 

 at vaktlagene (brannstasjonene) er godt fordelt geografisk med gode 
utkjøringsforhold og at brannvesenet har gode samarbeidsavtaler med alle 
nabobrannvesen.  

 å utalarmere Follo, Dammen, Oslo eller Ringerike brannvesen umiddelbart i 
perioder vi vet det er kø  

 å sideforflytte mannskapsbiler til beredskapspunkt i køperioder 
Øvrige kompenserende tiltak er fokus og øvelser på å redusere  

 utvarslingstid (tiden 110-sentralen bruker på å utvarsle mannskapene) 

 forspenningstid (fra mannskapene er alarmert til brannbilen er ute av vognhallen) 

 kjøretid (reduseres ved å trene på effektiv utrykningskjøring) 
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Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 15.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

2.1 Svikt i sambandet 

Forutsetninger 5 minutters forsinket utvarsling til bekreftet brann pga. svikt i Vision 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 X Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

Sentrale myndigheter sier at det er lite sannsynlig at nødsambandet svikter. Asker og 
Bærum brannvesen har imidlertid en annen erfaring. Brannvesenet opplever at det er 
meget sannsynlig å oppleve svikt i nødsambandet. Sannsynligheten for svikt i 
nødsambandet som får alvorlige konsekvenser er imidlertid lavere enn svikt i daglig 
bruk. Konsekvensene ved svikt i nødsambandet kan være stor for nødstilte fordi 
innsats kan bli forsinket. Konsekvensene settes derfor til «Farlig».  
Svikt i nødsambandet skyldes som regel ikke feil i nettet, men feil i utstyr, feil bruk 
eller lignende.  
Vi har opplevd flere tilfeller av svikt i røykdykkersambandet. Sannsynligheten settes 
derfor til sannsynlig. Svikt i røykdykkersambandet kan være farlig for røykdykkerne. 
Røykdykkerprosedyrer innebærer at røykdykkerleder alltid skal være «nær» sine 
røykdykkere. Konsekvensen ved svikt i røykdykkersamband vurderes derfor til bare å 
være «Farlig».   

Konsekvens-
beskrivelse 

 En person som trenger bistand til evakuering omkommer 

 En enebolig totalskades 

 Røykutslipp og forurenset slokkevann til avløp 

Konsekvens-
gradering 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker   X   

Miljø  X    

Øk. Verdier   X   

Samfunnskritisk infrast. X     

Usikkerhets-
vurdering 

Svikt i røykdykkersamband kan ha større risiko, men gode røykdykkerprosedyrer vil 
redusere denne risikoen. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

 Bedre oppdragshåndteringssystem 

 Egen talegruppe mot 110 for ABBV 

 Opplæring og kompetanse i 110-sentralen 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

 Press mot sentrale myndigheter om å få bedre oppdragshånd. 

 System for alternativ utvarsling 

 Gode sambandsprosedyrer 

 Gode røykdykkerprosederer 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 24.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

2.3 Epidemi blant brannmannskaper 

Forutsetninger 1/10 av brannmannskapene rammes av en smittsom epidemi 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år) X Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

Sannsynligheten for epidemi blant brannmannskaper vurderes som liten. Ved epidemi 
vil nøkkelpersoner kunne bli rammet og arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler måtte 
brytes. Ettersom 3/4 av beredskapsavdelingen mannskaper alltid har vaktfri er det lite 
sannsynlig at vi ikke kan bemanne bilene. Gode avtaler med nabobrannvesen 
reduserer konsekvensen ytterligere. 

Konsekvens-
beskrivelse 

Mange brannmannskaper er syke. Administrative tjenester lider også. Krevende 
logistikk, men ellers håndterbart. 

Konsekvens-
gradering 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker  X    

Miljø X     

Øk. verdier X     

Samfunnskritisk infrast. X     

Usikkerhets-
vurdering 

 
 
 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

 God håndhygiene 

 Bevist bruk av engangshansker, engangsdresser og evt munnbind 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

 Gode avtale med nabobrannvesen 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 29.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

2.4 Strømstans i en eller flere av brannstasjonene 

Forutsetninger Langvarig strømstans. Nødmelding komme ikke inn fordi telenettet er nede 

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år) X Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

Sannsynligheten for langvarig strømstans i Asker og Bærum er liten. Hurum har sår-
bar strømforsyning da det kun er en større linje gjennom Heggedal. Faller denne ut så 
kan kun Sætreområdet forsynes fra en begrenset linje gjennom Oslofjordtunnelen. 
Alle brannstasjonene med unntak av Tofte har nødstrømsaggregat for viktige funksjo-
ner. Brannstasjon på Tofte har ikke nødstrømsaggregat. Portene til Tofte brannsta-
sjon kan nød-åpnes uten strøm.  

Konsekvens-
beskrivelse 

Konsekvensene av langvarig strømstans (> 24 timer) vurderes som «Farlig» for 
brannvesenet, fordi både telenettet og nødnettet vil berøres alvorlig av det, og fordi 
innbyggere ikke får ringt inn nødmelding. Det kan medføre at personer omkommer og 
verdier går tapt.  

Konsekvens-
gradering 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker   X   

Miljø  X    

Øk. verdier  X    

Samfunnskritisk infrast.    X  

Usikkerhets-
vurdering 

 
 
 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

 Vedlikehold og test av nødstrømssystemene 

 Kommunal kriseplanlegging og øvelser 

 Nødstrømsaggregatet 

 Satellitt-telefoner 

 Evakueringssesntra og varslingespunkt 

Merknader Brannvesenet har egne manuelle pumper som er beregnet for å stikke ned i 
drivstofftankene på bensinstasjoner for manuelt å pumpe drivstoff. Disse skal 
benyttes når livsviktig infrastruktur og tjenestetilbud stopper opp som en følge av 
strømutfall. Det kan også fylles på Bekkestua brannstasjon.  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 29.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

2.5 Lang innsatstid for overordnet vakt 

Forutsetninger Overordnet vakt kommet en time etter første brannbil til en hendelse med meget 
stort behov for koordinering av innsatsen  

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år) X Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

  Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

Det er sannsynlig at overordnet vakt kommer en time ette første brannbil til mange 
hendelser, men sannsynligheten for at dette er en hendelse med stort 
koordineringsbehov er mindre sannsynlig 

Konsekvens-
beskrivelse 

Andre eller tredje innsatsleder på stedet må fylle rollen. Rolle blir ikke bekledd før det 
har gått en halv time og da reduseres antall innsatsmannskaper med en mann. Dette 
kan bli mer krevende for første innsatsleder på stedet 

Konsekvens-
gradering 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker  X    

Miljø  X    

Øk. verdier  X    

Samfunnskritisk infrastr. X     

Usikkerhets-
vurdering 

Det er meget sannsynlig at overordnet vakt kommer sent til en hendelse der 
utrykningsleder har behov for sambandsavløsning. Konsekvensene vurderes til å 
medføre en viss fare 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

 Flere vaktordninger for overordnet vakt 

 Kalle inn vaktfri overordnet vakt som bor nærmere hendelsen 

 Overordnet vakt leder innsatsen fra radioterminal og/eller 110 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

 Kvalifisere flere utrykningsledere som overordnet vakt 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 24.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

 2.6 Forurenset slokkevann  

Forutsetninger Brann i en større virksomhet hvor slokkevann renner i avløp og til et lite ferskvann  

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 X Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

Er vurdert utfra antall større virksomhetsbranner i vårt distrikt de siste 30 årene 

Konsekvens-
beskrivelse 

Mannskapene er så lenge i innsats at de får i seg en god del sot og røyk 
Store mengder forurenset slokkevann renner ut i avløpet og noe renner ut i et lite 
ferskvann. 
Det er kostbart å rydde opp i miljøskadene 

Konsekvens-
gradering 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker  X    

Miljø    X  

Øk. verdier    X  

Samfunnskritisk infrast. X     

Usikkerhets-
vurdering 

Vi er ikke sikre på hvor store skader vanlig slokkevann fra virksomhetsbranner 
Vil påføre miljøet 
 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

Rutiner for å hindre slokkevann i å renne i avløp eller belaste naturen av slokkevann 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Vi er avhengig av ekstern bistand for konsekvensvurderingen og aktuelle tiltak til 
dette scenariet (Utvanning, PH-justering, masseutskifting, settefisk) 
 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 24.10.18 
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Beskrivelse av 
uønsket hendelse 

2.7 Sammenfallende store hendelser 

Forutsetninger To sammenfallende store bygningsbranner (Røyken sentrum og Bærum). Beboere 
varsles av røykvarslere, men det blir spredning fra startbrannrommet i begge 
brannene  

Sannsynlighet 

 
 

 

  Meget sannsynlig (hvert år)  Mindre sannsynlig (10 – 50 år) 

 X Sannsynlig (1 – 10 år)  Lite sannsynlig (50 år +) 

 

Sannsynlighets-
vurdering  

Sannsynligheten er basert på erfaring og lokalkunnskap. Sannsynligheten for 
sammenfallende hendelser øker med et økende innbyggertall 

Konsekvens-
beskrivelse 

Røyken, Asker, Hurum (evt. Drammen eller Korsegården/Måna) utalarmeres til brann i 
Røyken, mens Gjettum, Bekkestua og Fornebu (evt. Ringerike) utalarmeres til brann 
på Rykkinn. Smestad (Oslo) sideforflyttes til Bekkestua. Drammen anmodes om å 
sideforflytte til Asker. Vaktfrie mannskaper innkalles for å dekke opp 3 reservebiler 
Personer i bygningene varsles av røykvarslere og evakuerer på egenhånd, men noen 
får i seg røyk 
Forurenset brannrøyk og slokkevann (til avløpsnettet) på begge brannene 
To totalskadede enebolig. 
Mye arbeid å sette alle biler som har vært i innsats i beredskapsmessig stand. 

Konsekvens-
gradering 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Mennesker  X    

Miljø  X    

Øk. verdier    X  

Samfunnskritisk infrast. X     

Usikkerhets-
vurdering 

Det er lite sannsynlig at vi får to sammenfallende bygningsbranner med katastrofalt 
utfall. Det er meget sannsynlig å få to sammenfallende hendelser hvor den mest 
alvorlige konsekvensparameteren er farlig. 

Sannsynlighets-
reduserende tiltak 

For å redusere sannsynligheten for sammenfallende hendelser må sannsynligheten 
for hendelser reduseres. 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

 Minst 4 reserve mannskapsbiler godt fordelt i slokkedistriktet 

 Bakvaktsordninger for vaktfrie mannskaper 

 Utvide samarbeidsavtale med Drammensregionen og Ringerike til å dekke 
automatisk sideforflyttning. 

Merknader  

Utført av: Anne Hjort 

Sted, dato Asker, 23.10.18 
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1. Sammendrag 
Denne analysen gjennomføres i forbindelse med kommunesammenslåing og opprettelse av nye Asker 

og Bærum Brann og Redning IKS (ABBR). Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Terje 

Albinson, Ole-Johan Rygh, Jarle Haugsrud, Hilde Edvardsen og Stian K. Lerseth. Det er tatt hensyn til 

utkastet til ny dimensjoneringsforskrift og hentet inspirasjon fra metoden til Høgskulen på Vestlandet. 

Bærum og nye Asker er befolkningsrike kommuner, med et vidt spekter av bebyggelse og geografi. 

Totalt vil det etter kommunesammenslåingen bo ca. 220.000 personer i ABBR sitt ansvarsområde. 

Analysen har tatt høyde for krav fra brann- og eksplosjonsvernloven, ny og gjeldende 

dimensjoneringsforskrift, samt krav som kommunene stiller til forebygging. På bakgrunn av kravene 

og de utførte risiko og sårbarhetsanalysene, er det sammenfattet definerte oppgaver som skal ivareta 

alle kravene. Disse er videre slått sammen til 6 dimensjonerende oppgaver. Tanken er at om en greier 

å håndtere de dimensjonerende oppgavene, vil brannvesenet kunne håndtere alle oppgaver innen 

forebyggende arbeid. Fra de dimensjonerende hendelsene er det hentet ut ytelseskrav 

(kompetansekrav) og dimensjonerende krav (personell) som er nødvendig for tilfredsstillende 

forebyggende arbeid i Asker og Bærum. 

Resultatene fra analysen viser behov for totalt 25.5 årsverk fordelt på følgende oppgaver: 

 22 personer til forebyggende arbeid 

 1 leder 

 2 personer til oppfølging av leverandører av feie-tjenester 

 0.5 årsverk til tilsyn av håndtering av farlig stoff 

Nødvendig kompetanse i forebyggende avdeling: 

 Samhandling 

 Nettverksbygging 

 Omsorg 

 Brannkompetanse 

 Undervisning 

 Byggteknisk 

 Tilsyn 

 HMS 

 Juridisk 

 Forvaltningslov / Saksbehandling 

 Pedagogikk / Undervisning 

 Informasjon / Journalistikk 

 Arrangementplanlegging 

 Analyse 

 Evaluering 

 Samfunnssikkerhet 

 Feiing 

 Økonomi / Administrasjon 

 Farlig stoff 
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3. Innledning 
I forbindelse med kommunesammenslåingen av Røyken, Hurum og Asker til «nye» Asker kommune, 

gjennomføres en sammenslåing og restrukturering av de eksisterende brannvesen i området. Røyken 

Brann og Redning, Hurum Brannvesen, skal virksomhetsoverdras til Asker og Bærum Brannvesen IKS 

og få navnet Asker og Bærum Brann og Redning IKS (heretter forkortet ABBR). Dimensjonering av ABBR 

skal baseres på en ny Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som skal ta utgangspunkt i 

eksisterende ROS-analyser. ROS-analysen skal legges til grunn for forebyggendeanalysen. I risiko- og 

sårbarhetsanalysen er det avdekket antatt dimensjonerende hendelser som kan inntreffe i 

kommunene, samt sårbarheter i egen organisasjon. Håndtering av denne kartlagte risikoen følges opp 

i denne forebyggende analyse og i en beredskapsanalysen. Identifiserte hendelser i ROS-analysen 

analyseres i den forebyggende analysen for å anbefale forebyggende tiltak, og restrisikoen tas videre 

med til beredskapsanalysen. 

Dette dokumentet er forebyggendeanalyse -en systematisk fremgangsmåte for å håndtere utvalgte 

oppgaver ved å stille krav til forebygging. Analysen skal legges til grunn for dimensjoneringen av 

forebygging, ved å se på personell og kompetanse som er nødvendig for et tilfredsstillende 

forebyggende arbeid. Sammen med ROS- og beredskapsanalyse danner de tre analysene grunnlaget 

for å organisere, bemanne og utruste ABBR. 

3.1. Formål 

Forebyggendeanalyse bygger på ROS-analysen og analysere hvordan ABBR best kan bemannes og 

kvalifiseres på det forebyggende området. Forebyggendeanalyse fastsetter hvilke ambisjoner Asker og 

Bærum kommuner skal ha for sitt forebyggende arbeide ved å angi hvilke oppgaver det skal etableres 

forebygging for, og hvilken krav det er til håndtering av disse. Analysen skal identifisere nødvendig 

personell og kompetanse for å tilfredsstillende behandle disse oppgavene. Analysen skal også kunne 

brukes som et hjelpemiddel for å revidere og/eller etablere underliggende dokumentasjon og planer. 

Analysen er dokumentert for å sikre sporbarhet og sørge for at det er mulig å se Hva som er grunnlaget 

bak analysen, valgene og vurderingene. I tillegg er det mulig å i ettertid kvalitetssikre eller revidere 

analysen. 

3.2. Arbeidsform 

Dokumentet revideres ved større endringer, nye ROS-analyser og minimum hvert 3. år.  

Første versjon (v1.0) har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av følgende personer: 

Navn Stilling Brannvesen 

Terje Albinson Avdelingsleder forebygging Asker og Bærum Brannvesen 

Ole-Johan Rygh Overingeniør Asker og Bærum Brannvesen 

Hilde Edvardsen Konstituert avdelingsleder forebygging Røyken Brann og Redning 

Jarle Haugsrud Overingeniør Hurum Brannvesen 

Stian K. Lerseth Rådgiver Asker og Bærum Brannvesen 

 

Analysen har blitt sendt ut regelmessig via e-post til arbeidsgruppen for innspill. Arbeidet med analysen 

ble påbegynt mandag 11. mars 2019 og pågikk frem til leveransen 1. april 2019. 
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3.3. Metodikk 

Det er tatt utgangspunkt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, samt utkast til 

ny forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Forebyggedeanalysen har hentet 

inspirasjon fra metodikken til Høgskolen på Vestlandet, og følger løst dennes anbefalte rekkefølge og 

arbeidsoppgaver. Denne analysen vil benytte følgende metodikk: 

1. Mål og rammer 

Målene for det forebyggende arbeidet, samt omfanget og begrensningene til analysen 

gjennomgås først. Så listes de eksterne kravene, slikt som lover og forskrifter som er førende 

for det forebyggende arbeidet, sammen med interne krav og ambisjoner. Så gjennomgås de 

uønskede hendelsene og sårbarhetene fra risikokartleggingen. Disse skal først behandlet i 

forebyggendeanalysen, og restrisikoen tas med videre i beredskapsanalysen. 

2. Definerte oppgaver 

Dette er oppgaver som forebyggingen skal dimensjoneres etter, og er hentet fra 

risikoanalysen og kravene. Her enkelt beskrives i sin helhet ved å tydeliggjøre oppgaven som 

skal utføres 

3. Dimensjonerende oppgaver 

De definerte oppgavene grupperes, de som forventes å ha relativt lik håndtering samles. 

Gruppene blir kalt for dimensjonerende oppgaver. Det beskrives hvilken behov og tiltak, 

personell og kompetanse som er nødvendig for å kunne utføre hver av oppgavene 

tilfredsstillende. 

4. Sammenfatning 

Oppsummering og tydeliggjøring av kompetansekrav og krav til personell som er nødvendig 

for å oppnå en tilfredsstillende forebygging. 

Ved å benytte denne metodikken og ta hensyn til både gammel og ny forskrift, vil analysen kunne være 

relevant over lengre tid. Dersom det er konflikt mellom den gamle og den nye forskriften, vil den gamle 

og gjeldende forskriften benyttes, dette vil i så tilfelle kommenteres i analysen. Dersom ny forskrift 

endres før den gjøres gjeldende, må analysen revideres for å imøtekomme endringene. Referanser og 

inspirasjonskilder som er brukt i analysen er listet opp i kapittel 6, disse er ikke sitert i teksten. Analysen 

skal revideres jevnlig. Det er derfor er det lagt inn en endringslogg til slutt og benyttet versjonering av 

dokumentet. Versjon ved leveransen var v1.0. 

4. Bakgrunn 

4.1. Område 

Brannregionen består av 13 tettsteder hvorav to sammen med nabokommuner (Oslo og Drammen), 1 
i Bærum (Lommedalen) og 10 i Asker (Heggedal, Konglungen, Nærsnes, Åros, Røyken, Hyggen, 
Klokkarstua, Holmsbu, Sætre, Tofte). Totalt vil det ved kommunesammenslåingen bo ca. 220.000 
personer i ABBR sitt ansvarsområde. De aller fleste av regionens innbyggere bor i Oslo tettsted. På 
Hurumhalvøya mellom Oslofjorden og Drammensfjorden er det mange mindre tettsteder og mye areal 
med spredd bebyggelse.  

Topografien består av blant annet by, tettsteder, dyrket mark, kulturlandskap, kupert terreng, elver, 
skog, åser og en skjærgård med mange øyer. 

Et premiss for alt det brannforebyggende arbeidet som gjøres i kommunene er befolkningslære- og 
utvikling. Vi må vite Hva slags befolkningsmasse vi har. 
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«Flest mulig eldre skal bo hjemme lengst mulig», er hovedfanen til eldreomsorgen i kommune-Norge. 
Våre kommuner er intet unntak. Samtidig er gruppen eldre sterkt økende og øker stadig. Eldrebølgen 
er ikke lenger noe vi kan vente oss i fremtiden, den er tilstede her og nå.   

Tall Asker: 

I Asker kommune, i perioden 2015-2020, stiger antall 67-79 åringer med 13 %. I samme periode stiger 
antall 80 åringer og eldre med 11 %. I perioden 2020 til 2030 stiger 67-79 åringer med 24 %. I samme 
periode stiger antall 80 åringer og eldre med hele 40 %. (Prognosen er beskrevet i rapporten 
Omsorgstjenester for eldre 2015-2030)  

Tall Bærum: 

I Bærum kommune, i perioden 2016-2020 stiger antall 67-79 åringer med 15 %. I samme periode stiger 
antall 80-åringer og eldre med 7 %. I perioden 2021-2030 stiger antall 67-79 åringer aldersgruppe med 
hele 30 %. I samme periode stiger antall 80-åringer og eldre med hele 45 %. (Prognosen er beskrevet i 
Bærum kommunes KOMPAS-analyseprogram) 

Befolkningsvekst:  

I Bærum kommune vil antall innbyggere i 2021 være 130.000, og antallet vil stige med cirka 10.000 
hvert 5.år. (Veksten er beskrevet i Bærum kommunes handlingsplan 2017-2020, kapittel om 
Befolkningsutvikling og boligbygging) 

El-sikkerhet 

Fra 2018 vil to-veis strømmålere blir installert i norske boliger. Dette vil kunne medføre økt 
strømforbruk på natten og dermed økt risiko for brann når man sover. Temaet må få oppmerksomhet, 
gjerne i samarbeid med el-tilsynet. 

 

4.2. Brannvesenet 

De tre eksisterende brannvesen i området vil fra 1. januar 2020 slås sammen til et nytt brannvesen, 

ABBR, med representantskap som organisasjonens høyeste organ. Representantskapet har delegert 

sin fagmyndighet til Styret for ABBR. Styret er valgt av eierkommunene supplert med 

ansattrepresentanter. 
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5. Forebyggende analyse 
Analysen er delt inn i kapitler som følger metodikken nevnt i kapittel 3.3. I kapittel 5.1 beskrives 

sammenheng mellom mål og rammer, interne krav, myndighetskrav, avdekket risiko, erfaringer og 

lokale forhold. I kapittel 5.2 identifiseres de definerte oppgavene, ved å bestemme hva som skal 

håndteres av risiko, samt se til at alle krav blir oppfylt. Disse grupperes sammen som dimensjonerende 

oppgaver i kapittel 5.3. Disse analyseres med tanke på nødvendige tiltak, personell og kompetanse. 

Fra resultatene avgjøres i kapittel 5.4 hvilken forebygging som er nødvendig ved å liste opp ytelseskrav 

og dimensjonerendekrav. 

5.1. Mål og rammer 

Forskrift om brannforebygging beskriver at det er opptil kommunen/brannvesenet selv å finne ut og 

beskrive hvordan de forebyggende ressursene benyttes best mulig i forhold til brannrisikoen som 

finnes i kommunene. Denne strategien beskriver utfordringer og satsninger i distriktet. 

 

Målet med alt forebyggende arbeid i ABBV er å redusere:  

1. Sannsynlighet for at brann oppstår  

2. Konsekvensene av en brann  

 

Prinsipielt skal det særlig vektes og vurderes tiltak innenfor disse arbeidsformene i prioritert 

rekkefølge: 

1. Motivasjons- og holdningsskapende arbeid  

2. Rådgivende arbeid 

3. Myndighetsbasert arbeid 

 
 

Visjonen til ABBR er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller 

omkomme i brann. 

 

Geografisk ligger begrensningen i utgangspunktet til Asker og Bærum kommuner, med unntak av 

samarbeid i regionen på enkelte områder (NRBR, OBRE, DRBV, ØRBR, MOVAR, Follo). Fra 2020 skal 

Asker, Hurum og Røyken kommune slåes sammen. 

I den enkelte målgruppe vil det være enkeltpersoner som systematisk ikke ivaretas, for eksempel 

barn som ikke er i skole/barnehage. Dette anses å være akseptabelt.  

5.1.1. Krav  

Eksterne krav 

Brann- og eplosjonsvernloven 

§ 11 Brannvesenets oppgaver 

Brannvesenet skal: 

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

brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker. 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

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

transport av farlig gods på veg og jernbane 
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[…] 

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

§ 13 Særskilte brannobjekter 

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tuneller, 

virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller 

materielle verdier. Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn […] 

(Ny) Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og 

nødmeldesentralene: 

§ 9 Forebyggende analyse 

[…]Brann- og redningsvesenets brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebygging skal 

uføres med minst ett årsverk per 10.000 innbyggere. Bemanning av leder for forebyggendearbeid […] 

feiing etter forskrift om brannforebygging § 27 og tilsyn etter håndtering av farlig stoff, kommer i 

tillegg. Andre forebyggende oppgaver krever ytterligere ressurser. 

(Gammel) forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen: 

§ 3-1 Samarbeid 

Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i 

regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført tilfredsstillende. 

§ 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering 

[…] Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. 

Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. 

Forskrift om brannforebygging 

§ 14 Kartlegging av risikoen for brann 

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, 

miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i 

kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der 

brann kan føre til tap av mange menneskeliv. 

§ 15 Planlegging av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den 

kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og 

begrunnes. 

§ 16 Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på 

bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen for 

brann. 

§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir 

feiet ved behov. […] Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som 

brukes til oppvarming av byggverk. […] 

§ 18 Risikobasert tilsyn 

Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av 

risikoen […] 

§ 19 Andre tiltak mot brann 
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Kommunen skal motivere og samarbeide med aktuelle aktører for at de skal bidra til å redusere 

sannsynligheten for og konsekvensene av brann. Kommunen skal fremme brannsikkerhet gjennom 

kommunale og regionale planleggings- og beslutningsprosesser. Kommunen skal også innhente og 

formidle kunnskap om hvordan branner starter og sprer seg, kjennetegn ved personer som 

omkommer eller blir skadet i branner, kjennetegn ved byggverk og bygningsmiljø som blir involvert i 

branner, samt hvilke forebyggende og beredskapsmessige tiltak som påvirker forløpet og utfallet av 

branner. 

§ 20 Evaluering av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det 

forebyggende arbeidet. Etter brann som har hatt eller kunne fått alvorlige konsekvenser for liv, helse, 

miljø eller materielle verdier, skal kommunen evaluere om det forebyggende arbeidet har hatt 

ønsket effekt. Kommunen skal iverksette rutiner som sikrer at kunnskap og erfaringer fra hendelser 

kommer til nytte ved kartleggingen av risiko og sårbarhet for brann, og ved planleggingen og 

gjennomføringen av forebyggende tiltak. 

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff 

§ 23 Tilsyn 

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt […] 

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

§9-2 Hvem gir tillatelse til handel 

[…] Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor virksomheten drives. […] 

Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer 

§ 21 Krav om tillatelse og hvem som gir den 

[…]Kommunen behandler søknader som tillatelse til oppbevaring av inntil 50 kilo røyksvakt krutt. […] 

Stortingsmelding 41 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (2000-2001) 

[…] Det er et mål at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke skal forekomme. 

[…] 

Stortingsmelding nr 35 (2008-2009) 

[…] Det må på lokalt nivå utarbeides brannsikringsplaner med konkrete tiltak som reduserer risikoen 

for brann og legger forholdene til rette for at brannvesenet kan håndtere en brann før den blir for 

omfattende og utvikler seg til en områdebrann. […] 

NOU 2012: 4, Trygg Hjemme – Brannsikkerhet for utsatte grupper 

[…]Reguleringen av brannvesenets informasjonsplikter forsterkes og konkretiseres og følges opp 

gjennom rapporteringssystemet. Den varslede informasjonsstrategien, jf. St.meld. nr. 35 

Brannsikkerhet må utarbeides og gjennomføres med særlig henblikk på utsatte gruppers behov. […] 

Økt samarbeid, samordning og utveksling (innad i kommunen) av informasjon er vesentlig for å 

oppnå resultater. […] 

 



Forebyggendeanalyse ABBR 2019 

  

VERSJON 1.0 10 

 

Interne krav 

Strategi for forebyggende arbeid i ABBV har listet opp målgruppene som skal nås. Målet er å nå 

innbyggere i alle faser av livet samt utsatte grupper, virksomheter med særskilt risiko og relevante 

bransjer.  

Befolkningen generelt 

Det er ønskelig å nå innbyggeren gjennom ulike faser i livet for å skape gode holdninger, øke kunnskap 

og motivasjon. Dette gjelder: 

 Barn i barnehage og barneskole 

 Ungdom i ungdomsskolealder 

 Studenter og hybelboere  

 Nybakte foreldre 

 De som mottar feiertjenester  

 Friske eldre 

Alle innbyggere skal få grunnleggende brannforebyggende informasjon, knyttet til brannsikkerhet i 

bolig og til sesongbaserte, risikoutsatte aktiviteter og forhold. Eksempler på dette er båt- og hytteeiere 

samt ferie-, camping- og grillsesong. 

ABBR skal nå befolkningen via alle tilgjengelige kanaler og gjennom all kontakt med publikum og 

brukere av brannvesenets tjenester.  

Utsatte grupper 

Med utsatte grupper menes personer som har høyere risiko for å omkomme i brann eller forårsake 

brann. Dette gjelder: 

 Eldre og pleietrengende 

 Personer med redusert bo-evne som følge av nedsatt funksjonsevne 

 Personer med rusproblemer og personer i psykisk ubalanse 

 Arbeidsinnvandrere og flyktninger/asylsøkere (minoritetsgrupper) 

Oppfølging av etablerte samarbeidsavtaler med kommunene for utsatte grupper 

Virksomheter 

Forebygging skal utføres mot virksomheter og anlegg (særskilte brannobjekter), samt andre 

virksomheter etter vurdert risiko. 

Bransjer 

Det skal samarbeides med ressurser for forsvarlig bygningskvalitet og sikre arrangement. Eksempler 

på dette er: 

 Byggesaksavdelingene i kommunene, inkludert kommunaltekniske avdelinger 

 Kommunale boligutviklere 

 Lokal riksantikvar 

 Entreprenører, arkitekter og tiltakshavere 
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 Arrangører 

 Utleiere (både virksomheter og privatpersoner) 

 

5.1.2. Risiko og sårbarhetsanalyser 

Utførte analyser 

ROS-analysen analyserer 17 hendelser (enkelte er delt opp videre i underhendelser), og 9 sårbarheter. 

Disse gir ikke svar på hvordan vi skal håndtere risikoen, men de gir et utgangspunkt for hvordan 

beredskapen skal dimensjoneres og hvordan hendelsene skal håndteres. Sannsynligheten (S) i ROS-

analysene har verdiene fra 1 (Lite sannsynlig) til 4 (Meget sannsynlig), konsekvensene (K) har verdiene 

fra 1 (Ufarlig) til 5 (Katastrofal). ROS-analysene har ikke kvantifisert usikkerheten (U), men disse er 

nedenfor forsøkt tolket til lav, middels eller høy. Hendelser med høy usikkerhet kan ha en høyere eller 

lavere risiko enn antatt. Risikonivåene lav, middels og høy er markert i tabellen nedenfor med fargene 

grønn (for lav risiko), gul (middels risiko) og rød (høy risiko). 

Nr. Uønsket hendelse med 
risikonivå (R) i fargekoder 

S                           K 
Liv        Miljø    Verdier    Infrastruktur 

Usikkerhet 
(U) 

1.1 Brann i sykehus/institusjon 3 4 1 3 2 Middels 

1.2 Storbrann 3 2 2 5 1 Liten 

1.3.1 Stor togulykke 1 5 1 5 5 Liten 

1.3.2 Møteulykke tog 1 5 1 5 4 Liten 

1.3.3 Bilpåkjørsel tog 2 4 1 2 4 Liten 

1.4 Dammbrudd 1 3 3 5 3 Liten 

1.5 Terror 2 5 1 2 1 Høy 

1.6 Oljesøl - sjø 2 2 5 5 1 Liten 

1.7.1 Hendelses sjø – fritidsbåt 4 4 1 2 1 Liten 

1.7.2 Hendelses sjø – partybåt 2 5 2 3 1 Middels 

1.7.3 Hendelses sjø – passasjerskip 1 5 2 5 3 Middels 

1.8 Farlig gods 2 3 4 4 2 Liten 

1.9.1 Farlig stoff – gass 3 3 1 1 1 Liten 

1.9.2 Farlig stoff – eksplosiver 1 4 1 4 1 Liten 

1.10.1 Ekstremvær – nedbør 3 2 2 4 2 Høy 

1.10.2 Ekstremvær – flom 2 3 4 5 4 Høy 

1.11 Skogbrann 3 3 3 4 3 Middels 

1.12.1 Klorlekkasje Aurevann 3 2 4 5 2 Liten 

1.12.2 Gasseksplosjon VEAS 1 5 2 5 2 Liten 

1.13 Dødsbrann 4 4 1 1 1 Middels 

1.14 Brann i båtopplag/bobilopplag 3 3 3 4 1 Liten 

1.15 Brann i tett trehusbebyggelse 2 2 4 4 1 Liten 

1.16 Ulykker på islagt vann 3 4 1 1 1 Liten 

1.17 Brann i Oslofjordtunnelen 3 4 2 4 3 Høy 
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Nedenfor er de indentifiserte sårbarhetene listet opp i en liknende tabell. 

Nr. Sårbarhet S                           K 
Liv        Miljø    Verdier    Infrastruktur 

Usikkerhet 
(U) 

2.1  Trafikkø 2 2 2 4 1 Middels 

2.2 Svikt i sambandet 3 3 2 3 1 Liten 

2.3 Epidemi blant mannskaper 1 2 1 1 1 Liten 

2.4 Strømstans i brannstasjon 1 3 2 2 4 Liten 

2.5 Lang innsatstid 2 2 2 2 1 Liten 

2.6 Forurenset slokkevann 3 2 4 4 1 Høy 

2.7 Sammenfallende store hendelser 3 2 2 4 1 Liten 

2.8.1 Manglende brannvann – i tettsted 
i Røyken eller Hurum 

3 2 2 3 1 Liten 

2.8.2 Manglende brannvann – utenfor 
tettsted 

3 2 2 4 1 Liten 

2.9.1 Benamming – Vaktmannskaper 
Tofte 

1 4 1 3 2 Middels 

2.9.2 Bemanning – Ytterligere 
mannskaper Røyken 

3 2 2 4 2 Liten 

 

Behandling av risiko 

Følgende risikoer skal behandles i denne forebyggende analysen: 

Risiko Beskrivelse av tiltak fra ROS-analysen 

1.1 Brann i sykehus 
eller institusjon 

Særskilt forebyggende tiltak med fokus på opplæring av betjening og 
beboere samt tilrettelegging for beboere. Sprinkling og brannalarmanlegg 

1.2 Storbrann Informasjon og motivasjonstiltak mot sameier, borettslag m.m. Trygg 
hjemme-tiltak for beboere som er i risikogruppe for å omkomme i brann. 
Registering av flerbruksbygg som særskilt brannobjekt. Sprinkling (også 
mobile slokkeanlegg) og brannalarmanlegg 

1.8 Farlig gods Kjøreopplæring for tankbilsjøfører 

1.9 Farlig stoff Tilsyn. Opplæring av personell som håndterer farlig vare 

1.11 Skogbrann Informasjon – informasjon – informasjon 

1.12 Farlig stoff VA-
anlegg 

Oppfølging av virksomhetene på tilsyn 

1.13 Dødsbrann Mange av dem som dør i brann kan evakuere på egen hånd. Muligheter for 
å redusere sannsynligheten for å dø i brann er utfyllende behandlet i NOU 
2012:4 - Trygg hjemme. Røykvarsler, informasjons og kampanjer, trygg 
hjemme-tiltak, sprinkling og/eller mobile sprinkleranlegg. 

1.14 Brann i båt-
/bobilopplag 

Forebyggende arbeid, sikre fremkommelighet på vinterstid, vakthold, 
informasjon og kompetanseheving. 

1.15 Brann i tett 
trehusbebyggelse 
(Holmsbu) 

Vurdere plassering av felles søppelcontainere , generell rydding og 
vedlikehold, oppfølging a vedtatt brannsikringsplan som er utarbeidet på 
grunnlag a tidligere ROS-analyser og statlige føringer. 

Selv etter forebyggende behandling av alle samtlige, vil det være en betydelig restrisiko. I tillegg til 

behandling i denne forebyggende analysen, tas samtlige videre med til beredskapsanalysen. 
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5.2. Definerte oppgaver 

De valgte risikoene sammenstilles med de interne og eksterne kravene til forebygging. Disse legges 

inn i tabellen nedenfor og kalles definerte oppgaver. Dette er oppgavene som forebygging skal 

håndtere. Til sammen utgjør disse ytelsesrammene for forebygging. Dette er oppgaver som ABBR 

skal etablere forebygging for å kunne håndtere. Oppgaver som ligger utenfor dette området skal det 

ikke dimensjoneres forebygging for, men skal håndteres etter beste evne ved behov.  

Definerte oppgaver Type 

Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, 
farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte 
ulykker. 

Informasjon og 
motivasjon 

Gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og 
prioriteres på bakgrunn av risikoen. 

Tilsyn 

Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av 
farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 

Informasjon og 
motivasjon 

Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg Feiing 

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, 
tuneller, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store 
skader på helse, miljø eller materielle verdier. Kommunen skal sørge for at det 
føres tilsyn 

Tilsyn 

Brann- og redningsvesenets brannforebyggende arbeid etter forskrift om 
brannforebygging skal uføres med mine ett årsverk per 10.000 innbyggere. 
Bemanning av leder for forebyggendearbeid […] feiing etter forskrift om 
brannforebygging § 27 og tilsyn etter håndtering av farlig stoff, kommer i tillegg. 
Andre forebyggende oppgaver krever ytterligere ressurser. 

Bemanning 

Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte 
samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført 
tilfredsstillende. 

Planlegging 

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann 
kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal 
herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å 
omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap 
av mange menneskeliv. 

Risikokartlegging, 
Trygg hjemme 

Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å 
redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. 
Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og begrunnes. 

Planlegging 

Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende 
arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som 
gir ny kunnskap om risikoen for brann. 

Planlegging 

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Kommunen skal sørge for at det 
ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk. 

Feiing 

Kommunen skal motivere og samarbeide med aktuelle aktører for at de skal 
bidra til å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av brann. Kommunen 
skal fremme brannsikkerhet gjennom kommunale og regionale planleggings- og 
beslutningsprosesser. Kommunen skal også innhente og formidle kunnskap om 
hvordan branner starter og sprer seg, kjennetegn ved personer som omkommer 

Risikokartlegging, 
planlegging, 
informasjon 
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eller blir skadet i branner, kjennetegn ved byggverk og bygningsmiljø som blir 
involvert i branner, samt hvilke forebyggende og beredskapsmessige tiltak som 
påvirker forløpet og utfallet av branner. 

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i forskrift om farlig stoff Tilsyn 

Kommunen behandler søknader som tillatelse til oppbevaring av inntil 50 kilo 
røyksvakt krutt 

Saksbehandling 

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor virksomheten 
drives 

Saksbehandling 

Reguleringen av brannvesenets informasjonsplikter forsterkes og konkretiseres 
og følges opp gjennom rapporteringssystemet. Den varslede 
informasjonsstrategien, jf. St.meld. nr. 35 Brannsikkerhet må utarbeides og 
gjennomføres med særlig henblikk på utsatte gruppers behov. 

Trygg hjemme 

Det er ønskelig å nå innbyggeren gjennom ulike faser i livet for å skape gode 
holdninger, øke kunnskap og motivasjon 

Informasjon og 
motivasjon 

Nå utsatte grupper (personer som har høyere risiko for å omkomme i brann eller 
forårsake brann.) 
Oppfølging av etablerte samarbeidsavtaler med kommunene for utsatte grupper 

Trygg hjemme 

Forebygging skal utføres mot virksomheter og anlegg (særskilte brannobjekter), 
samt andre virksomheter etter vurdert risiko. 

Tilsyn 

Det skal samarbeides med ressurser for forsvarlig bygningskvalitet og sikre 
arrangement. 

Samarbeid 

Særskilt forebyggende tiltak mot institusjoner med fokus på opplæring av 
betjening og beboere samt tilrettelegging for beboere. Sprinkling og 
brannalarmanlegg 

Tilsyn, 
informasjon 

Informasjon og motivasjonstiltak mot sameier, borettslag m.m. Trygg hjemme-
tiltak for beboere som er i risikogruppe for å omkomme i brann. Registering av 
flerbruksbygg som særskilt brannobjekt. Sprinkling (også mobile slokkeanlegg) 
og brannalarmanlegg 

Tilsyn, trygg 
hjemme 

Kjøreopplæring for tankbilsjøfører Informasjon og 
motivasjon 

Tilsyn av farlig stoff. Opplæring av personell som håndterer farlig vare. 
Oppfølging av virksomhetene på tilsyn 

Tilsyn, 
informasjon 

Informasjon om skogbrann Informasjon og 
motivasjon 

Mange av dem som dør i brann kan evakuere på egen hånd. Muligheter for å 
redusere sannsynligheten for å dø i brann er utfyllende behandlet i NOU 2012:4 
- Trygg hjemme. Røykvarsler, informasjons og kampanjer, trygg hjemme-tiltak, 
sprinkling og/eller mobile sprinkleranlegg. 

Trygg hjemme 

Forebyggende arbeid mot båt-/bobilopplag, sikre fremkommelighet på 
vinterstid, vakthold, informasjon og kompetanseheving. 

Tilsyn, 
informasjon 

Oppfølging tiltaksplan på Holmsbu. Planlegging 

Det er et mål at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke 
skal forekomme. Det må på lokalt nivå utarbeides brannsikringsplaner med 
konkrete tiltak som reduserer risikoen for brann og legger forholdene til rette 
for at brannvesenet kan håndtere en brann før den blir for omfattende og 
utvikler seg til en områdebrann. 

Planlegging 

I neste kapittel slås de definerte oppgavene som hører sammen til dimensjonerende oppgaver. Det er 

disse som vil liste opp de behov, tiltak, nødvendig kompetanse og personell som er nødvendig for en 

tilfredsstillende forebygging i kommunene. 
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5.3. Dimensjonerende oppgaver 

Dimensjonerende oppgave Behov og tiltak Nødvendig 
personell og 
ressurser 

Nødvendig kompetanse 

Trygg Hjemme / Utsatte grupper  Brannsikkerhet må utarbeides og gjennomføres med særlig 
henblikk på utsatte gruppers behov. 

 Røykvarsler, informasjons og kampanjer, trygg hjemme-tiltak, 
sprinkling og/eller mobile sprinkleranlegg 

 Trygg hjemme-tiltak for sameie beboere som er i risikogruppe for å 
omkomme i brann. 

 Oppfølging av etablerte samarbeidsavtaler med kommunene for 
utsatte grupper 

6 årsverk Samhandling 
Nettverksbygging 
Omsorg 
Brannkompetanse 
Undervisning 

Tilsyn med bygg hvor risikoen er spesielt 
stor 

 Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres 
og prioriteres på bakgrunn av risikoen, samt andre virksomheter 
etter vurdert risiko. 

 Identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, 
tuneller, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange 
liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.  

 Registering av flerbruksbygg som særskilt brannobjekt. 

 Forebyggende arbeid mot båt-/bobilopplag 

 Samarbeide med ressurser for forsvarlig bygningskvalitet og sikre 
arrangement. 

9 årsverk Samhandling 
Nettverksbygging 
Byggteknisk 
Brannkompetanse 
Tilsyn 
Undervisning 
HMS 
Juridisk 
Forvaltningslov / 
Saksbehandling 

Informasjons- og motivasjonsvirksomhet 
overfor allmennheten 

 Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om 
fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i 
tilfelle av brann og andre akutte ulykker. 

 Formidle kunnskap om hvordan branner starter og sprer seg, 
kjennetegn ved personer som omkommer eller blir skadet i 
branner, kjennetegn ved byggverk og bygningsmiljø som blir 
involvert i branner, samt hvilke forebyggende og 
beredskapsmessige tiltak som påvirker forløpet og utfallet av 
branner. 

3 årsverk Samhandling 
Nettverksbygging 
Pedagogikk / 
Undervisning 
Informasjon / 
Journalistikk 
Arrangementplanlegging 
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 Det er ønskelig å nå innbyggeren gjennom ulike faser i livet for å 
skape gode holdninger, øke kunnskap og motivasjon. 

 Informasjonstiltak mot institusjoner med fokus på opplæring av 
betjening og beboere samt tilrettelegging for beboere. 

 Opplæring / informasjon til tankbilsjåfører og personell som 
håndterer farlig vare. 

 Informasjon om skogbrann 

 Båt-/bobilopplag, informasjon og kompetanseheving 

 Håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og 
jernbane 

Planlegging, samarbeid, kartlegging og 
koordinering 

 Søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte 
samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir 
utført tilfredsstillende. 

 Kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan 
få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Herunder 
kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for 
å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann 
kan føre til tap av mange menneskeliv.  

 Fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å 
redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. 
Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og begrunnes. 

 Gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende 
arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og 
lignende som gir ny kunnskap om risikoen for brann. 

 Samarbeide med aktuelle aktører for at de skal bidra til å redusere 
sannsynligheten for og konsekvensene av brann. Fremme 
brannsikkerhet gjennom kommunale og regionale planleggings- og 
beslutningsprosesser. Innhente og formidle kunnskap om hvordan 
branner starter og sprer seg, kjennetegn ved personer som 
omkommer eller blir skadet i branner, kjennetegn ved byggverk og 
bygningsmiljø som blir involvert i branner, samt hvilke 

4 årsverk Samhandling 
Nettverksbygging 
Brannkompetanse 
Analyse 
Evaluering 
Samfunnssikkerhet 
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forebyggende og beredskapsmessige tiltak som påvirker forløpet 
og utfallet av branner. 

 Oppfølging tiltaksplan på Holmsbu og oppdatering av 
brannsikringsplan for verneverdig tett trehusbebyggelse 

Følge opp leverandører av feiertjenester  Sørge for at fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, 
blir feiet ved behov. Sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med 
fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. 

2 årsverk Feiing 
Økonomi / 
Administrasjon 

Saksbehandling og tilsyn i forbindelse 
med oppbevaring av brannfarlige væsker, 
gasser og eksplosiver 

 Føre tilsyn med bestemmelsene i forskrift om farlig stoff 

 Behandle søknader om tillatelse til oppbevaring av inntil 50 kilo 
røyksvakt krutt 

 Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor 
virksomheten drives 

0.5 årsverk Farlig stoff 
Forvaltningslov / 
Saksbehandling 

    

Total bemanning  Ett årsverk per 10.000 innbyggere.  

 Bemanning av leder for forebyggendearbeid, kommer i tillegg 

 Feiing etter forskrift om brannforebygging § 27, kommer i tillegg 

 Tilsyn etter håndtering av farlig stoff, kommer i tillegg. 

 Andre forebyggende oppgaver krever ytterligere ressurser. 

22 personer 
1 leder  
2 feiere 
0.5 farlig stoff 

- 
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5.4. Sammenfatning 

Fra resultatene avgjøres hvilken forebygging som er nødvendig ved å liste opp ytelseskrav og 

dimensjonerendekrav. Ytelseskravene skal være en sammenfatning av relevant kompetanse for alle 

de dimensjonerende oppgavene, og skal fungere som godhetskriterier for behandlingen av 

forebygging i ABBR. Dimensjonerende krav er en sammenfatning av relevante ressurser. Kravene til 

personell og kompetanse er avgjørende for tilfredsstillende forebyggende arbeid fra ABBR. 

5.4.1. Ytelseskrav (kompetansekrav) 

Ytelseskravene fastsettes ved å sammenfatte det som er relevant i forhold til gjennomføringen av 

oppgaven. Fra de dimensjonerende oppgavene får vi følgende liste: 

 Samhandling 

 Nettverksbygging 

 Omsorg 

 Brannkompetanse 

 Undervisning 

 Byggteknisk 

 Tilsyn 

 HMS 

 Juridisk 

 Forvaltningslov / Saksbehandling 

 Pedagogikk / Undervisning 

 Informasjon / Journalistikk 

 Arrangementplanlegging 

 Analyse 

 Evaluering 

 Samfunnssikkerhet 

 Feiing 

 Økonomi / Administrasjon 

 Farlig stoff 

 

5.4.2. Dimensjonerende krav (personell) 

Dimensjonerende krav fastsettes ved å sammenfatte det som er relevant i forhold til personell og de 

tilgjengelige ressursene. Fra de dimensjonerende oppgavene får vi følgende liste: 

 6 årsverk utsatte grupper 

 9 årsverk tilsyn 

 3 årsverk info 

 4 årsverk planlegging 

 2 årsverk feiing 

 0.5 årsverk farlig stoff 

 1 årsverk leder 
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Vedlegg: Metoder i arbeidet 
Forskrift om brannforebygging krever tilpasning av arbeidet etter risiko samt evne til å endre 

arbeidsmetode.  Vi har valgt å følge BLT-metoden som er et enkelt innovasjonsverktøy. BLT står for 

Behov Løsning Test og vi skal bruke metoden for å treffe målgruppene på en riktigst og mest effektiv 

måte. 

Behov: Skaffe seg innsikt og avdekke behov (tjenestesafari, intervju, brukerreisen, fakta, tall, 

statistikk). 

Løsning: Lage løsninger som vil kunne dekke behovet. 

Test:  Teste ut løsningene for å avkrefte/bekrefte, lære og få enda bedre innsikt i behovet. 

Etter at BLT er gjennomført skal løsningen gjennomføres for målgruppa.  

Alle tiltak vi gjør skal gjennomføres etter prinsippene beskrevet i innledningen:  

Planlegge 

Sette mål og organisere aktiviteter for å nå målene. 

Utarbeide rutinebeskrivelse for tiltaket 

Gjennomføre 

Gjennomføre etter rutinebeskrivelsen. 

Evaluere 

Sjekke gjennomføringen etter rutinebeskrivelse og endre rutinen etter funn.  

Dersom evalueringen viser at tiltaket bør/må endres gjennomføres endringen etter prinsippene i BLT.  

 

Benytte tilgjengelige verktøy  

Vi skal bruke de verktøyene som finnes, både når det gjelder å ha statistisk grunnlag for det vi skal 

jobbe for (BRIS), men også elektroniske verktøy for best mulig systematisering og deling av data (DM 

Brann, Fast, Kom-Tek). 

Generelt skal vi jevnlig sjekke ut om vi har optimale og mest hensiktsmessige IT systemer og andre 

tekniske hjelpemidler for mest effektiv ressursbruk. 

Vi har som mål å være oppdatert på nye og innovative verktøy for å følge samfunnsutviklingen og for 

å finne best mulig metode for å nå hver enkelt målgruppe. 

 

Samarbeid 

Vi skal søke samarbeid med andre i alt forebyggende arbeid. I mange tilfeller når vi målgruppene best 

gjennom de som kjenner de best. Gjennom samarbeid skaper vi større gevinst. (Ref. 

veiledningsteksten til forskrift om brannforebygging, https://www.dsb.no/lover/brannvern-

brannvesen-nodnett/veiledere/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/#kommunens-

forebyggende-plikter.  

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledere/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/#kommunens-forebyggende-plikter
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledere/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/#kommunens-forebyggende-plikter
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledere/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/#kommunens-forebyggende-plikter
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Eksempler på samarbeidspartnere: 

- Andre tilsynsetater 
- Kommunene  

o Helse og sosialtjeneste 
o Plan og bygningsavdelinger 
o Kommunaltekniske avdelinger (vann og avløp) 
o Informasjonsavdelinger 

- Forsikringsbransjen 
- Bransjeforeninger 
- Frivillige organisasjoner 
- De andre nødetatene  
- Pårørende 
- Interesseorganisasjoner og foreninger 

  

Kommunikasjonsform  

Å velge riktig kommunikasjonsform kan være utslagsgivende for om budskapet kommer frem. Det 

skal derfor alltid gjøres en vurdering av hvilken kommunikasjonsform som er hensiktsmessig hver 

gang vi skal kommunisere ut til våre innbyggere.  

Vi skal bestrebe og gi veiledende informasjon fremfor å utøve myndighet i de tilfellene det er 

hensiktsmessig. Utøvende myndighet skal fremdeles være et virkemiddel, men kun der det faktisk er 

behov for det. 

Eksempler på tilpasset kommunikasjonsform: 

- En håndskrevet lapp i postkassa istedenfor et formelt brev i en konvolutt har vist seg som en 
effektiv tilnærming og suksessfaktor i enkelte saker.  

- Å møte sivil kledt med legitimasjon istedenfor med uniform og «blålysbil» virker 
«avskrekkende» og mindre påkjennende for noen. 

- God veiledning istedenfor en omfattende tilsynsrapport kan gi bedre brannsikkerhet.  
 

Kommunikasjonsstrategi forebyggende avdeling 

Kommunikasjonsstrategi kanaler:  

Kommunikasjonsstrategien er utviklet som en del av ny forskrift om brannforebygging som trådte i 

kraft 1.1.2016 og dette er en veiledning til målrettet informasjon og kommunikasjonen i ulike 

kanaler. Den bygger også på vår egen visjon om at: «Asker og Bærum skal være trygge kommuner å 

leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann».  

Denne kommunikasjonsstrategien gjelder for 2017, men revideres ved behov. 

Eksterne satsningsområder:  

 Målrettet informasjon til ulike målgrupper ved bruk av ulike kanaler  

 Bygge og styrke omdømme og merkevare 
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Strategiske mål:  

 Styrke ABBV sitt omdømme, merkevare og oppfatning blant befolkningen i våre kommuner 

ved økt oppmerksomhet og dermed nå ut med mer forebyggende informasjon  

 Etablere relasjoner og god dialog med befolkningen  

 utvalgte journalister  

 Fremstår som en attraktiv arbeidsgiver 

Kommunikasjonskanaler per i dag:  

 ABBV sin nettside  

 Facebook  

- Asker og Bærum kommuner sine Facebooksider  

 Twitter 

 Budstikka  

- Østlandssendingen  

 Askerposten  

 Bæringen 

Muligheter som i dag ikke benyttes:  

(Sier ikke noe om dette i denne omgang, men vi kan ha kanalene opp til drøfting). 

 SMS 

 Instagram 

 Snapchat 

ABBVS Nettside:  

Hva: Dette er brannvesenets viktigste informasjonskanal. Her kan publikum finne brannforebyggende 

informasjon, informasjon om ABBV og våre tjenester med tilhørende elektroniske skjema, relevant 

kontaktinformasjon og aktuelle nyheter.  

Hvem:  

 Folk som oppsøker nettsiden for informasjon  

 Journalister 

 Andre  

Facebook:  

Hva: Facebook, som mediekanal, åpner for økt dialog og informasjonsspredning. Informasjonen kan 
raskt og enkelt deles og tilpasses ulike målgrupper. Hovedhensikten med denne siden er å spre 
forebyggende brannverninformasjon, men også å følge årshjul og legge ut saker fra for eksempel 
hendelser, øvelser og så videre.  
 
Gjennom en aktiv tilstedeværelse er vi åpne for dialog med interessenter, og kanalen skaper 
engasjement, forståelse, begeistring og bygger tillit og omdømme.  
Denne sosiale kanalen er svært godt egnet til å kjøre målrettede kampanjer basert på publikums 
interesser, behov og geografiske lokasjon. Det innebærer at vi eksempelvis kan kjøre annonsering av 
våre budskap mot en helt spesifikk interessentgruppe. 

 Vi har per i dag 1815 som følger siden. 

 Fordelingen er slik: 63 prosent menn og 35 prosent kvinner.  

 Flesteparten er i alderen 25-54 år 
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 Flesteparten av tilhengerne bor i Asker, Bærum, Oslo og omkringliggende kommuner 

Språkform:  

 Aktiv og ikke passivt språk 

 Mer muntlig enn skriftlig i formen 

 Vennlig og imøtekommende 

 Personlig og nært, ikke preget av fagtermer og byråkratisk språkbruk 

 Fortelle om faglig tungt innhold på en underholdende og forståelig måte 

 Energisk og engasjerende 

 Preget av stolthet over egen virksomhet, mennesker og prosjekter  

Hvem:  

 Utvalgte målgrupper 

 Innbyggerne våre generelt 

 Media 

Hvordan:  

 Videoer og bilder er alltid et bærende element og bør være av best mulig kvalitet for å 

«fange oppmerksomhet, fenge og begeistre» 

 Kan vi fortelle en historie/ha en case som folk kan kjenne seg igjen i/assosiere seg med, er 

det lettere å få oppmerksomhet om det vi forteller  

 Bør oppdateres jevnlig, to ganger i uken  

 Alle ansatte, som er på Facebook, bør like siden og saker som legges ut å dele dette videre, 

for å få opp aktiviteten og for å sikre størst mulig spredning av innhold 

 Ved aktuelle saker; tips infoavdelingen i Asker og Bærum kommuner og be dem om å være 

med på å spre saken 

 Facebook kan også vurderes som spredningskanal ved en eventuell krise 

Twitter:  

Hva: Alarmsentralen i ABBV legger ut deler av hendelsesloggen på Twitter, det vil si at vi twitrer om 

branner, ulykker og andre hendelser. Vi har per i dag i overkant av 16.000 følgere på Twitter. 

Hva:  

 Først og fremst media 

 Innbyggere i Asker og Bærum  

Denne kanalen kan vurderes som spredningskanal ved en eventuell krise.  

Ved sammenslåingen bør det vurderes Hva vi gjør med våre følgere.  

Budstikka:  

Hva: Budstikka er en dagsavis som kommer ut mandag til lørdag og er lokalavis for Asker 

og Bærum kommuner. I motsetning til andre aviser har Budstikka fortsatt en stabil lesermasse og 

opplever ikke så stor nedgang i antall abonnenter som enkelte andre.  

ABBV bør bruke media aktivt og strategisk for å oppnå redaksjonell omtale av aktuelle og viktige 

saker og hendelser og for å spre forebyggende brannverninformasjon  

https://no.wikipedia.org/wiki/Dagsavis
https://no.wikipedia.org/wiki/Lokalavis
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rum
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Hva:  

 Innbyggerne i Asker og Bærum  

 Vi når ut samme dag via nettutgaven (40+) eller dagen etter på papir (50+)’ 

 Media kan brukes for å nå ut til særskilte målgrupper 

Dekning ukentlig 2016:  

 Lesere Digitalt (nett og mobil): Gjennomsnittlig 73.000 lesere 

 Lesere papir: 46.000 

 Dekker 74 prosent av innbyggerne i Asker og Bærum 

 Lesere på papir: Flest 50+  

For mer informasjon, se eget dokument. 

Hvordan:  

 Skaff deg journalistkontakter  

 Timing: Rett timing er et avgjørende virkemiddel for å få oppmerksomhet, både i forhold til 

Hva som skjer i samfunns- og mediebildet, men også med tanke på å knytte forebyggende 

budskap opp til aktuelle hendelser 

 Tenk alltid CASE: Dette er i mange saker avgjørende for å få «solgt inn en sak». Dette brukes 

for å skape nærhet til saken, appellere til følelser, gjenkjennelse og identifikasjon. Dette 

støtter også opp under budskapet og er med på å vekke oppmerksomhet 

Kort mediehåndteringsplan:  

 Hva er budskapet 

 Hvem svarer? Vurderinger: Fagperson og medietekke 

 Hvordan utføre intervjuet? Fysisk oppmøte, e-post, telefon 

 Tenkt tittel, ingress, sitat, motiv, video eller bilde  

 Vurder tidsbruk og kostnad med tanke på kanaler, samfunns- og mediebildet og spredning 

 Forbered talsperson 

 Tips journalist 

 Be om sitatsjekk 

 

NRK Østlandssendingen:  

 Distriktskontor som dekker Oslo og Akershus.  

 Tre minutters nyhetssendinger hver time fra 06.03-16.03 mandag-fredag på P1.  

Lengre radiosendinger om ettermiddagen mandag – fredag 

 TV-sending: 19.45 (15 min) og 20.55 (5 min) 

 Nettside 

 Mange saker som lages lokalt brukes også riks 

 Tenk visuelt og flermedialt  

 Flere av punktene under Budstikka er gjeldene 
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Askerposten og Bæringen:  

Hva: Dette er kommunale aviser som gis ut av Asker og Bærum kommuner.  

Askerposten har sju utgivelser i året, mens Bæringen gis ut seks ganger i året 

Hva:  

 Alle kommunens innbyggere 

 Kan brukes for å nå ut til særskilte målgrupper 

Hvordan: 

 Saker knyttet til årshjulet, mot særskilte målgrupper eller annet aktuelt stoff, i og med 

sjelden utgivelse 

 



Versjon 1.0 

Beredskapsanalyse 
Asker og Bærum Brann og Redning IKS 

2019  



Beredskapsanalyse ABBR 2019 

  

VERSJON 1.0 2 

 

1. Sammendrag 
Denne analysen gjennomføres i forbindelse med kommunesammenslåing og opprettelse av nye Asker 

og Bærum Brann og Redning IKS. Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Anne Hjort, Carl 

Fredrik Carlson, Jarle Haugsrud, Dag Otto Sjøhaug og Stian K. Lerseth. Det er tatt hensyn til ny 

dimensjoneringsforskrift og fulgt den anbefalte metoden til Høgskulen på Vestlandet. 

Bærum og nye Asker er befolkningsrike kommuner, med et vidt spekter av bebyggelse og geografi. Det 

er transport på sjø, vei, tog og T-bane. Det er 6 brannstasjoner i distriktet. 

Analysen har tatt høyde for krav fra brann- og eksplosjonsvernloven samt ny og gjeldende 

dimensjoneringsforskrift, samt krav som kommune stiller til beredskapen. På bakgrunn av de utførte 

risiko og sårbarhetsanalysene, er det definert 19 beredskapssituasjoner som skal ivareta alle kravene. 

Disse er videre slått sammen til 8 teoretiske hendelser kalt dimensjonerende hendelser. Tanken er at 

om en greier å håndtere de dimensjonerende hendelsene, vil brannvesenet kunne håndtere alle 

hendelser som ligger til ansvarsområdet. Fra de dimensjonerende hendelsene er det hentet ut lister 

med ytelseskrav (kompetansebehov) og dimensjonerende krav (utstyr og ressurser). 

For å finne forskjellen mellom behovet til fremtidig beredskap og nåsituasjonen er det brukt en gap-

analyse. For de områdende hvor nåsituasjonen ikke er tilfredsstillende er det listet opp et eller flere 

tiltak for å lukke gapet helt eller delvis. Et par av gapene krever omfattende tiltak. Disse er det 

urealistiske å få lukket nå, og må aksepteres inntil videre. Det er ikke store endringer som er anbefalt 

gjort i den nåværende beredskapen. Et av forslagene er å anskaffe en mellomstor brannbåt til tofte og 

flytte en reservebil. Flere av ressursene er ikke satt på en bestemt brannstasjon. De må plasseres der 

beredskapsavdelingen mener det gir best beredskap for distriktet. 

For å nå ønsket beredskap må følgende tiltak iverksettes: 

 Tett arbeid opp mot kommunene for å etablere forskriftsmessig brannvann i tettsteder i 

Røyken og Hurum. 

 Gjennomføring av vedtatt brannsikringstiltak for Holmsbu, og på kort sikt undersøk om det 

kan etableres depotmannskap på Holmsbu frem til tiltakene er gjennomført.  

 Mellomstor brannbåt anskaffes og liten båt på henger selges. 

 Skogbrannreserve i Hurum etableres og trenes opp 

 Opplæring og utstyr anskaffes for jording av T-bane 

 Skogbranncontainer anskaffes 

 Kommunene bør anskaffe flomsikringsutstyr. 

 

  



Beredskapsanalyse ABBR 2019 

  

VERSJON 1.0 3 

 

2. Innholdsfortegnelse 
1. Sammendrag ...............................................................................................................................2 

2. Innholdsfortegnelse ....................................................................................................................3 

3. Innledning ...................................................................................................................................5 

3.1. Formål .................................................................................................................................5 

3.2. Arbeidsform ........................................................................................................................5 

3.3. Metodikk .............................................................................................................................6 

4. Bakgrunn.....................................................................................................................................7 

4.1. Område ...............................................................................................................................7 

4.2. Brannvesenet ......................................................................................................................7 

5. Beredskapsanalyse ......................................................................................................................8 

5.1. Mål og rammer ....................................................................................................................8 

5.1.1. Myndighetskrav ...........................................................................................................9 

5.1.2. Sammenfatning pålagte krav med egne krav .............................................................. 11 

5.2. Risiko og sårbarhetsanalyse ............................................................................................... 12 

5.3. Definerte Beredskapssituasjoner ....................................................................................... 14 

5.4. Dimensjonerende hendelser .............................................................................................. 16 

5.4.1. To store sammenfallende branner ............................................................................. 18 

5.4.2. Skogbrann.................................................................................................................. 18 

5.4.3. Togkollisjon................................................................................................................ 19 

5.4.4. Terror ........................................................................................................................ 19 

5.4.5. Olje- og kjemikaliesøl ................................................................................................. 19 

5.4.6. Hendelse sjø .............................................................................................................. 20 

5.4.7. Eksplosjon .................................................................................................................. 20 

5.4.8. Naturkatastrofe ......................................................................................................... 20 

5.5. Sammenfatning ................................................................................................................. 21 

5.5.1. Krav til innsatstid ....................................................................................................... 21 

5.5.2. Ytelseskrav ................................................................................................................. 21 

5.5.3. Dimensjonerende krav ............................................................................................... 22 

6. Plan for dimensjonering ............................................................................................................ 23 

6.1. Gap-analyse ....................................................................................................................... 23 

6.2. Behandling av gap ............................................................................................................. 26 

6.2.1. ABBR greier ikke tidskravet til Holmsbu ...................................................................... 26 

6.2.2. ABBR greier ikke oppnå tidskravet til Klokkarstua eller Verket .................................... 27 



Beredskapsanalyse ABBR 2019 

  

VERSJON 1.0 4 

 

6.2.3. Mangler 2 mannskaper i Røyken innen tidskravet ...................................................... 27 

6.2.4. Mangler forskriftsmessig brannvann i deler av Røyken og Hurum .............................. 27 

6.2.5. Mangler skogbrannreserver i Hurum .......................................................................... 28 

6.2.6. Mangler jording av T-bane ......................................................................................... 28 

6.2.7. Mangler skogbranncontainer ..................................................................................... 28 

6.2.8. Brannbåter ................................................................................................................ 29 

6.2.9. Flomsikringsutstyr ...................................................................................................... 29 

6.3. Konklusjon og anbefalinger ................................................................................................ 30 

6.3.1. Ressurser fordelt på stasjoner .................................................................................... 30 

6.3.2. Kompetanse............................................................................................................... 31 

6.3.3. Tiltak for å nå ønsket beredskap ................................................................................ 31 

7. Referanser ................................................................................................................................ 32 

8. Endringslogg ............................................................................................................................. 32 

Vedlegg: Ressurser fordelt på stasjoner med ikoner .......................................................................... 33 

 

  



Beredskapsanalyse ABBR 2019 

  

VERSJON 1.0 5 

 

3. Innledning 
I forbindelse med kommunesammenslåingen av Røyken, Hurum og Asker til «nye» Asker kommune, 

gjennomføres en sammenslåing og restrukturering av de eksisterende brannvesen i området. Røyken 

Brann og Redning, Hurum Brannvesen, skal virksomhetsoverdras til Asker og Bærum Brannvesen IKS 

og få navnet Asker og Bærum Brann og Redning IKS (heretter forkortet ABBR). Dimensjonering av ABBR 

skal baseres på en ny Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som skal ta utgangspunkt i 

eksisterende ROS-analyser. ROS-analysen skal legges til grunn for beredskapsanalysen. I risiko- og 

sårbarhetsanalysen er det avdekket antatt dimensjonerende hendelser som kan inntreffe i 

kommunene, samt sårbarheter i egen organisasjon. Håndtering av denne kartlagte risikoen følges opp 

i en forebyggende analyse og i denne beredskapsanalysen. Identifiserte hendelser i ROS-analysen 

analyseres i den forebyggende analysen for å anbefale forebyggende tiltak. Restrisikoen tas videre med 

til beredskapsanalysen. 

Dette dokumentet er beredskapsanalysen -en systematisk fremgangsmåte for å håndtere utvalgte 

hendelser og sårbarheter ved å stille krav til beredskapen. Analysen skal legges til grunn for 

dimensjoneringen av beredskapen, ved å se på bemanning, kompetanse og utrustning når de 

forebyggende tiltakene blir gjennomført. Sammen med ROS- og forebyggende analyse danner de tre 

analysene grunnlaget for å organisere, bemanne og utruste ABBR.  

3.1. Formål 

Beredskapsanalysen bygger på ROS-analysen og analysere hvordan ABBR best kan bemannes, 

kvalifiseres og utrustes på det beredskapsmessige området. Beredskapsanalysen fastsetter hvilke 

ambisjoner Asker og Bærum kommuner skal ha for sin beredskap ved å angi hvilken uønskede 

hendelser det skal etableres beredskap for, og hvilken krav det er til respons og håndtering av disse. 

Analysen skal identifisere nødvendig personell, kompetanse og utstyr for å respondere tilfredsstillende 

til de uønskede hendelsene. Beredskapsanalysen skal også kunne brukes som et hjelpemiddel for å 

revidere og/eller etablere øvelses- og beredskapsplaner. Analysen er dokumentert for å sikre 

ettersporbarhet og sørge for at det er mulig å se hva som er grunnlaget bak analysen, valgene og 

vurderingene. I tillegg er det mulig å i ettertid kvalitetssikre eller revidere analysen. 

3.2. Arbeidsform 

Dokumentet revideres ved større endringer, nye ROS-analyser og minimum hvert 3. år.  

Første versjon (v1.0) har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av følgende personer: 

Navn Stilling Brannvesen 

Anne Hjort Brannsjef Asker og Bærum Brannvesen 

Carl Fredrik Carlson Branninspektør Asker og Bærum Brannvesen 

Dag Otto Sjøhaug Beredskapsleder Røyken Brann og Redning 

Jarle Haugsrud Overingeniør Hurum Brannvesen 

Stian K. Lerseth Rådgiver Asker og Bærum Brannvesen 

 

Analysen har blitt sendt ut regelmessig via e-post til arbeidsgruppen for innspill. Det har vært holdt 

flere møter i arbeidsperioden. Videre har det vært gjort noe kvalitetssikring av innholdet av aktører 

utenfor arbeidsgruppen. Arbeidet med analysen ble påbegynt mandag 21. januar 2019 og pågikk frem 

til leveransen 1. april 2019. 
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3.3. Metodikk 

Det er tatt utgangspunkt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, samt forslaget 

til ny forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Beredskapsanalysen bygger på 

metodikken til Høgskolen på Vestlandet, og følger dennes anbefalte rekkefølge og arbeidsoppgaver: 

1. Mål og rammer, samt kartlegging. 

En rekke uønskede hendelser analyseres med hensyn til sannsynlighet og konsekvens samt 

usikkerhet. Disse skal først behandlet i forebyggendeanalysen, og restrisikoen tas med videre 

i beredskapsanalysen. 

2. Identifiserte beredskapssituasjoner 

Disse kalles Definerte Beredskapssituasjoner som beredskapen skal dimensjoneres etter og 

er hentet fra kartleggingen og risikoanalysen. 

3. Beskrivelse av Definerte Beredskapssituasjoner 

Hver enkelt beskrives i sin helhet ved å tydeliggjøre sitasjonen/hendelsen som skal håndteres 

4. Dimensjonerende hendelser 

Definerte Beredskapssituasjonene  grupperes, de som forventes å ha relativ lik håndtering 

samles. Gruppene blir kalt for Dimensjonerende hendelser. 5-10 grupper er normalt. 

5. Beredskapsfaser 

Bestem Beredskapsfasene for hver enkelt Dimensjonerende hendelse 

6. Behov 

Bestem hva som skal håndteres i hver av fasene ved å beskrive Behovene 

7. Tiltak 

Angi nødvendige Tiltak ut fra Behovene som er beskrevet for å kunne håndtere den 

Dimensjonerende hendelsen 

8. Gjennomføringstid, Ressurser og Kompetanse/Kvalitet 

Fastsett Gjennomføringstid for hvert av Tiltakene, samt gi nødvendige Ressurser og 

Kompetanse/Kvalitet på tiltakene og/eller ressursene 

9. Ytelseskrav 

Fastsette konkrete, også kalt spesifikke, og detaljerte Ytelseskrav ved å sammenfatte det som 

er relevant i forhold til gjennomføringen av innsatsen, altså de relevante forholdene fra 

Tiltak, Gjennomføringstid og Kompetanse/Kvalitet 

10. Dimensjonerende krav 

Fastsett konkrete Dimensjonerende krav ved å sammenfatte det som er relevant i forhold til 

utstyr, personell, tilgjengelighet osv., ved å sammenfatte de relevante forholdene fra 

Gjennomføringstid, Ressurser og Kompetanse/Kvalitet. 

11.  Sammenfatning og dokumentasjon 

Oppsummering og tydeliggjøre godhetskriterier, ytelseskrav og dimensjonering som er 

nødvendig or å oppnå en tilfredsstillende beredskap. 

Ved å benytte denne metodikken og ta hensyn til både gammel og ny forskrift, vil analysen kunne være 

relevant over lengre tid. Dersom det er konflikt mellom den gamle og den nye forskriften, vil den gamle 

og gjeldende forskriften benyttes, dette vil i så tilfelle kommenteres i analysen. Dersom ny forskrift 

endres før den gjøres gjeldende, må analysen revideres for å imøtekomme endringene. Selv om 

analysen stort sett følger metodikken til Høgskolen på Vestlandet, er den noe forenklet og endret 

basert på skjønn, for å ivareta forskrifter, ABBR ansvarsområder og lokale forhold. Dette fremgår i 

kapittelinndelingen. Referanser og inspirasjonskilder som er brukt i analysen er listet opp i kapittel 7, 

disse er ikke sitert i teksten, men spesielt tekst fra metodikken til Høgskolen på Vestlandet er benyttet 
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i analysen. Analysen skal revideres jevnlig. Det er derfor er det lagt inn en endringslogg til slutt og 

benyttet versjonering av dokumentet. Versjon ved leveransen var v1.0. 

4. Bakgrunn 

4.1. Område 

Brannregionen består av 13 tettsteder hvorav to sammen med nabokommuner (Oslo og Drammen), 1 
i Bærum (Lommedalen) og 10 i Asker (Heggedal, Konglungen, Nærsnes, Åros, Røyken, Hyggen, 
Klokkarstua, Holmsbu, Sætre, Tofte). Totalt vil det ved kommunesammenslåingen bo ca. 220.000 
personer i ABBR sitt ansvarsområde. De aller fleste av regionens innbyggere bor i Oslo tettsted. Her 
ligger brannstasjonene tett. Dette gir korte innsatstider og mulighet for rask bistand fra andre 
brannstasjoner. På Hurumhalvøya mellom Oslofjorden og Drammensfjorden er det mange mindre 
tettsteder og mye areal med spredd bebyggelse. Mange steder blir innsatstiden lang og det tar lengre 
tid før mannskaper fra andre brannstasjoner kan bistå.  

Topografien består av blant annet by, tettsteder, dyrket mark, kulturlandskap, kupert terreng, elver, 
skog, åser og en skjærgård med mange øyer.  

Kommunegrensen mot Nesodden og Frogn går i Oslofjorden, mens grensen mot Drammen og Lier går 
i Drammensfjorden. I tillegg har regionen sjøgrenser mot Moss, Holmestrand, Follo og Horten. Det er 
høy trafikk av båter og skip (fritidsbåter, ferger, cruiseskip, oljetankere, containerskip og andre 
lasteskip) i fjordene. I tillegg er det flere bebodde øyer innenfor branndistriktet. De tre europaveiene 
E16, E18 og E134 fører til at mye trafikk passerer gjennom kommunene hver dag. Det er spesielt mye 
pendlertrafikk og gjennomgangs tungtransport til og fra E16, E18 og E134. Det er også en rekke 
veituneller i kommunene, inkludert Oslofjordtunellen. Askerbanen er jernbanestrekningen mellom 
Lysaker og Asker. Størsteparten av banen går i tunnel og er kun tilknyttet Sandvika stasjon og Asker 
stasjon. Det meste av godstog og regiontog benytter denne banen. Parallelt går Drammensbanen som 
er tilknyttet alle lokalstasjonene. Fra Asker fortsetter Spikkestadbanen. Banene fungerer først og fremst 
som lokalbane mellom Skøyen, Asker og videre til Spikkestad. Holmsbu og Bærums verk er definert som 
verneverdig tett trehusbebyggelse. 

4.2. Brannvesenet 

De tre eksisterende brannvesen i området vil fra 1. januar 2020 slås sammen til et nytt brannvesen, 

Asker og Bærum Brann og Redning (ABBR) IKS, med representantskap som organisasjonens høyeste 

organ. Representantskapet har delegert sin fagmyndighet til Styret for ABBR. Styret er valgt av 

eierkommunene supplert med ansattrepresentanter. 



Beredskapsanalyse ABBR 2019 

  

VERSJON 1.0 8 

 

 
I tillegg til egne beredskapsressurser har ABBR samarbeidsavtale med alle nabobrannvesen og kan også 

søke bistand fra Redningsselskapet, Industrivern, Skogbrannreserver og Sivilforsvaret. 

5. Beredskapsanalyse 
Analysen er delt inn i kapitler som følger en noe forenklet tolkning av metodikken. I kapittel 5.1 og 5.2 

beskrives sammenheng mellom mål og rammer, interne krav, myndighetskrav, avdekket risiko, 

erfaringer og lokale forhold. I kapittel 5.3 identifiseres beredskapssituasjonene, ved å bestemme hva 

som skal håndteres. Dette gjøres ved å velge et representativt utvalg av hendelsene, såkalte definerte 

beredskapssituasjoner som det skal etableres beredskap for. Disse grupperes sammen som 

dimensjonerende hendelser. I kapittel 5.4 analyseres hver enkelt av de dimensjonerende hendelsene 

slik at håndtering av situasjonene blir tilfredsstillende; behov, innsatstid, ressurser og kompetanse 

beskrives og evalueres. Fra resultatene avgjøres hvilken beredskap som er nødvendig ved å liste opp 

såkalte ytelseskrav og dimensjonerendekrav. En kort oppsummering og redegjørelse kommer til slutt 

i kapittel 5.5. 

5.1. Mål og rammer 

Mål og rammer for beredskapen tar utgangspunkt i myndighetskravene, samt egne krav og 

forventninger. Det må også vurderes om det er andre forhold som påvirker beredskapen som skal 

etableres. Omfanget er begrenset til dimensjonering av ressurser (utstyr, lokalisering av tyngre utstyr 

og bemanning). Beredskapsanalysens mål er å vise en oversikt over tilgjengelige ressurser, behov for 

kompetanse, bemanning og materiell i organisasjonen; samt avklare forventninger til de eksterne 

aktørene som har en rolle i beredskapshåndteringen. Vurderingen av antall personer i 

beredskapsstyrken, vaktberedskapen og antall vaktlag i beredskapsstyrken skal omfatte risikoen i 

ansvarsområdet, kravet til utrykningstid, oppmøtetiden for personellet som skal møte for førsteinnsats 

og videre innsats, samt samarbeid med andre brann- og redningsvesen. Lokasjon av brannstasjoner, 

lokalisering av kompetanse og antall personer med denne kompetansen, relativt billig utstyr og om 

mannskap skal være deltid eller heltid ligger utenfor omfanget av denne analysen. 

 

Visjonen til ABBR er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller 

omkomme i brann. 
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5.1.1.  Myndighetskrav 

I følge brann og eksplosjonsloven §11 har brannvesenet følgende beredskapsoppgaver: 

 Utføre nærmere bestemte oppgaver i krigs- og krisesituasjoner 

 Være innsatsstyrke ved brann 

 Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 

risiko- og sårbarhetsanalyser 

 Etter anmodning (fra hovedredningssentralen) yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder 

innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen. 

 

Krav til innsatstid i den gamle forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen er beskrevet 

i gammel forskrift §4-8 og i ny forskrift §25: 

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

strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 

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

økte risiko (kun slukkeanlegg i ny forskrift). Kommunen skal dokumentere hvordan dette er 

gjennomført. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder 

bør ikke overstige 30 minutter. Nytt i ny forskrift: Ved mindre branner med lav sannsynlighet for 

spredning kan første innsatstyrke være færre enn tre mannskaper og en utrykkingsleder. 

Fra veiledning til den gamle forskriften står følgende: 

Innen 10-15 minutter etter at førsteinnsats er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i 

samlet innsats. 

Krav til dimensjonering og lokalisering er beskrevet i gammel forskrift §5-1: 

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor 

krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal 

være kvalifiserte som utrykningsledere. Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted 

kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. 

Ny forskrift har i §15 et noe rundere krav til lokalisering: 

Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke for håndtering av branner og andre ulykker skal med 

grunnlag i beredskapsanalysen lokaliseres slik at den dekker tettsted der dette finnes. 

Beredskapsstyrken kan dekke flere tettsteder. 

Krav til vaktlag står i gammel forskrift §5-2 og ny §16: 

Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler. Brann- og redningsvesenet 

kan ha en fleksibel bruk av de som er på vakt ut fra hendelsestyper, men samlet vaktlag skal være på 

hendelsesstedet innenfor kravet til utrykningstid. Vaktlaget skal styrkes med ytterligere mannskap 

dersom høyberedskap er forutsatt som rømningsvei etter plan- og bygningsloven, eller om kommunen 

har vedtatt tankbil som erstatning for tilrettelagt slokkeannsforsyning, jf. Forskrift om 

brannforebygging § 21 

Krav til vannforsyning til slukking av brann er beskrevet i forskrift om brannforebygging §21: 

Kommunen skal sørge for den kommunale vannforsyningen frem til tomtegrenser i tettbygde strøk er 

tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slukkevann. I boligstrøk og lignende der 

spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. 
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Fra veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering står følgende: 

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

slokkevannforsyning i tettbygd strøk. Tankbilen vil bare kunne erstatte manglende vannforsyning i 

boligstrøk med liten spredningsfare. 

Krav til vaktordning og antall vaktlag er nesten ikke endret fra forskriftene gammel §5-3 til ny §19: 

I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i vaktlag av 

heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap. Men nytt i ny forskrift er: beredskapsstyrken skal 

organiseres ut fra antall innbyggere i det største tettstedet i ansvarsområdet. 

Antall vaktlag er også likt i gammel §5-4 og ny §17: 

I tettsteder over 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag. Deretter skal beredskapen økes 

med ett vaktlag for hver 70.000 innbygger. Nytt i ny forskrift er: Antall vaktlag etter 170.000 

innbyggere kan fravikes med grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalysen, forebyggendeanalysen og 

beredskapsanalysen. 

Nødvendig utrustning er beskrevet i ny forskrift § 21: 

Brann- og redningsvesen skal disponere egnet utstyr til å løse sine oppgaver. Det skal som et minimum 

ha egnet utstyr til slokke- og redningsinnsats ved branner, trafikkulykker og ulykker i vann. Det kan 

inngås avtale med andre om bruk av slikt utstyr. I høringsnotatet står følgende i forhold til ulykker i 

vann: Kravet er ment å omfatte utstyr til overflateredning. 

Kommunen skal også i henhold til forurensningsloven § 43 etablere beredskap mot mindre tilfeller av 

akutt forurensning som ikke dekkes av privat beredskap. I samme lov § 47 står det videre beskrevet at 

kommunene har bistandsplikt til staten dersom det iverksettes statlig aksjon. I §44 står kravet om 

interkommunal samarbeid mot akutt forurensning (IUA) beskrevet. Asker og Bærum kommuner deltar 

i IUA-Indre Oslofjord. Brannsjefen i ABBR sitter i arbeidsutvalget og aksjonsutvalget for IUA-Indre 

Oslofjord. 

De tre nødetatene politi, brann og helse, har utarbeidet en felles prosedyre (PLIVO) for hvordan de 

skal opptre og samvirke ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer. Prosedyren 

er ett av flere oppfølgingstiltak etter hendelsene 22. juli 2011. Brannvesenet skal følge DSB sin veileder 

i Enhetlig ledelsessystem (ELS) 
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5.1.2.  Sammenfatning pålagte krav med egne krav 

Tabell nedenfor viser en oversikt over myndighetskrav, egne krav og noen beredskapsoppgaver det 

verken finnes krav eller som det er ambisjoner om å dimensjonere seg etter for å kunne håndtere 

foreløpig. Egne krav omfatter mer enn myndighetskravene. 

Myndighetskrav Kommunale krav Oppgaver ABBR ikke er 

utstyrt til å yte innsats 

Innsatsstyrke ved brann Røykdykkere ved alle stasjoner  

Ved anmodning (fra HRS) yte innsats 

ved brann og ulykker til sjøs (inkludert 

overflateredning) 

Innsats ved brann og ulykker 

til sjøs (inkludert 

overflateredning)1 

 

Beredskap mot akutt forurensing2 Stenge Vestfjorden med lenser 

i alle sund innen 3 timer 

Innringning av havarist innen 

60 min 

 

Trafikkulykker Delvis kunne yte innsats 

utenfor vei 

 

 Arbeidsulykker  

 Mindre sammenrasninger  

 Tauredning  

Innsats ved krig og kriser Naturkatastrofer  

PLIVO og ELS   

 Jording jernbane (og T-bane) 

og forflytning langs 

jernbanetrasé 

 

Fire fulltids vaktlag   

Innsatstid ved sykehus/-hjem, 

institusjoner, tett trehusbebyggelse og 

omfattende industri <10 min (kan økes 

til <20 min dersom det er automatisk 

slukkeanlegg). 

Innsatstid i tettbebygd strøk <20 min 

Innsatstid utenfor tettbebygd strøk bør 

være <30 min 

  

Innen 10-15 minutter etter at 

førsteinnsats er iverksatt, skal en 

styrke på 12-14 mannskaper være i 

samlet innsats. 

  

Tilstrekkelig vannforsyning, eller 

vanntankbil der det er liten fare for 

spredning. 

  

  Vanndykking 

  Avansert urban redning 

  CBRNE 
1 ABBR yter innsats ved brann og ulykker til sjøs uavhengig av hvem som anmoder hjelp 
2 Gjelder både ved utslipp på land og ved sjøen 
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5.2. Risiko og sårbarhetsanalyse 

ROS-analysen analyserer 17 hendelser (enkelte er delt opp videre i underhendelser), og 9 sårbarheter. 

Disse gir ikke svar på hvordan vi skal håndtere risikoen, men de gir et utgangspunkt for hvordan 

beredskapen skal dimensjoneres og hvordan hendelsene skal håndteres. Sannsynligheten (S) i ROS-

analysene har verdiene fra 1 (Lite sannsynlig) til 4 (Meget sannsynlig), konsekvensene (K) har verdiene 

fra 1 (Ufarlig) til 5 (Katastrofal). ROS-analysene har ikke kvantifisert usikkerheten (U), men disse er 

nedenfor forsøkt tolket til lav, middels eller høy. Hendelser med høy usikkerhet kan ha en høyere eller 

lavere risiko enn antatt. Risikonivåene lav, middels og høy er markert i tabellen nedenfor med fargene 

grønn (for lav risiko), gul (middels risiko) og rød (høy risiko). 

Nr. Uønsket hendelse med 
risikonivå (R) i fargekoder 

S                           K 
Liv        Miljø    Verdier    Infrastruktur 

Usikkerhet 
(U) 

1.1 Brann i sykehus/institusjon 3 4 1 3 2 Middels 

1.2 Storbrann 3 2 2 5 1 Liten 

1.3.1 Stor togulykke 1 5 1 5 5 Liten 

1.3.2 Møteulykke tog 1 5 1 5 4 Liten 

1.3.3 Bilpåkjørsel tog 2 4 1 2 4 Liten 

1.4 Dammbrudd 1 3 3 5 3 Liten 

1.5 Terror 2 5 1 2 1 Høy 

1.6 Oljesøl - sjø 2 2 5 5 1 Liten 

1.7.1 Hendelses sjø – fritidsbåt 4 4 1 2 1 Liten 

1.7.2 Hendelses sjø – partybåt 2 5 2 3 1 Middels 

1.7.3 Hendelses sjø – passasjerskip 1 5 2 5 3 Middels 

1.8 Farlig gods 2 3 4 4 2 Liten 

1.9.1 Farlig stoff – gass 3 3 1 1 1 Liten 

1.9.2 Farlig stoff – eksplosiver 1 4 1 4 1 Liten 

1.10.1 Ekstremvær – nedbør 3 2 2 4 2 Høy 

1.10.2 Ekstremvær – flom 2 3 4 5 4 Høy 

1.11 Skogbrann 3 3 3 4 3 Middels 

1.12.1 Klorlekkasje Aurevann 3 2 4 5 2 Liten 

1.12.2 Gasseksplosjon VEAS 1 5 2 5 2 Liten 

1.13 Dødsbrann 4 4 1 1 1 Middels 

1.14 Brann i båtopplag/bobilopplag 3 3 3 4 1 Liten 

1.15 Brann i tett trehusbebyggelse 2 2 4 4 1 Liten 

1.16 Ulykker på islagt vann 3 4 1 1 1 Liten 

1.17 Brann i Oslofjordtunnelen 3 4 2 4 3 Høy 

Nedenfor er de indentifiserte sårbarhetene listet opp i en liknende tabell. 

Nr. Sårbarhet S                           K 
Liv        Miljø    Verdier    Infrastruktur 

Usikkerhet 
(U) 

2.1  Trafikkø 2 2 2 4 1 Middels 

2.2 Svikt i sambandet 3 3 2 3 1 Liten 

2.3 Epidemi blant mannskaper 1 2 1 1 1 Liten 

2.4 Strømstans i brannstasjon 1 3 2 2 4 Liten 

2.5 Lang innsatstid 2 2 2 2 1 Liten 

2.6 Forurenset slokkevann 3 2 4 4 1 Høy 

2.7 Sammenfallende store 
hendelser 

3 2 2 4 1 Liten 
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2.8.1 Manglende brannvann – i 
tettsted i Røyken eller Hurum 

3 2 2 3 1 Liten 

2.8.2 Manglende brannvann – 
utenfor tettsted 

3 2 2 4 1 Liten 

2.9.1 Benamming – Vaktmannskaper 
Tofte 

1 4 1 3 2 Middels 

2.9.2 Bemanning – Ytterligere 
mannskaper Røyken 

3 2 2 4 2 Liten 

Restrisikoen etter den forebyggende analysen er relativt uendret, og påvirker ikke kravet til 

dimensjonering i beredskapsanalysen. 
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5.3. Definerte Beredskapssituasjoner 

ROS-analysen har definert hendelser og sårbarheter med høy risiko (rød) som uakseptabel risiko, og 

middels (gul) som risiko som må vurderes. Disse danner grunnlaget for dimensjoneringen av 

beredskapen, og blir omtalt som definerte beredskapssituasjoner. Dette er utvalgte hendelser og 

situasjoner som beredskapen skal håndtere. Til sammen utgjør disse ytelsesrammene for 

beredskapen, og danner det som kalles beredskapsområdet. Dette er hendelsene ABBR skal etablerer 

beredskap for å kunne håndtere. Hendelsene som ligger utenfor beredskapsområdet skal det ikke 

dimensjoneres beredskap etter, men skal håndteres etter beste evne om det inntreffer. Videre skal 

interne og eksterne krav vurderes. Disse faktorene er sammenfattet i tabell nedenfor. Hendelser og 

sårbarheter med høy risiko eller middels risiko er listet opp med kravene disse vil dekke. Når det både 

finnes myndighetskrav og kommunale krav, benyttes de kommunale kravene siden disse er mer 

omfattende. Dersom et krav ikke dekkes av en hendelse med høy eller middels risiko, brukes en 

hendelse/sårbarhet med lav risiko. Et eksempel på dette er det interne kravet «Jording jernbane og 

forflytning langs jernbanetrasé», dette kravet kan ikke leggs på en hendelse med høy eller middels 

risiko. Derfor er «møteulykke tog» (som har lav risiko) benyttet som definert beredskapssituasjon slik 

at kravet dekkes. Hendelse Sjø- Partybåt (1.7.2) med middels alvorlighetsgrad er utelatt siden dens 

krav dekkes av 1.7.1 Hendelse sjø – fritidsbåt. 

Nr. Definerte 
beredskapssituasjoner 

Beskrivelse av hendelsen som skal 
håndteres 

Krav i kapittel 
5.1.2 som dekkes 

1.1 Brann i sykehus/institusjon Brann i boligrom i usprinklet 
omsorgsbolig med 
brannalarmanlegg. Beboer kan ikke 
evakuere på egenhånd. Brannen 
blir slokket i startbranncellen. 

Innsatsstyrke ved 
brann 
Røykdykkere ved 
alle stasjoner 
Innsatstid <10 
min 

1.2 Storbrann Brann på terrasse i stor blokk. 
Brann sprer seg til gesims og over 
stort useksjonert tak. 

Samme krav som 
dekkes av 1.1 og 
ELS 

1.3.2 Møteulykke tog Togkollisjon på veiløs strekning på 
Spikkestadbanen  
 

Jording jernbane 
(og T-bane) og 
forflytning langs 
jernbanetrasé 
Delvis kunne yte 
innsats utenfor 
vei 
Trafikkulykker 

1.5 Terror Skoleskyting. ABBR er først fremme 
sammen med Helse. PLIVO-
prosedyrene blir fulgt. 

PLIVO 

1.6 Oljesøl - sjø En mindre lastebåt går på grunn 
nær Vassholmene i hekketid og 
lekker tungolje. Et stort oljeflak 
driver inn mot Grimsøya og Ostøya 

Beredskap mot 
akutt forurensing. 
Stenge 
Vestfjorden med 
lenser i alle sund 
innen tidskrav 
Innringning av 
havarist innen 60 
min 
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1.7.1 Hendelses sjø – fritidsbåt Brann eller annen ulykke i fritidsbåt 
i frisk bris i Oslofjorden sør for 
Oscarsborg. To personer hopper i 
sjøen. Båt fra ABBR, OBRE og 
Redningsskøyta blir utvarslet. 
Øvrige beredskapsbåter er for små i 
forhold til været. 

Innsats ved brann 
og ulykker til sjøs 
(inkludert 
overflateredning) 

1.9.1 Farlig stoff – gass Hendelse med gass som resulterer i 
en personskade 

Arbeidsulykker 
Tauredning 

1.10.1 Ekstremvær – nedbør Ekstremvær stor nedbørsmengder 
på en trafikkert hverdag. Flere veier 
er oversvømt. Problemer med 
trafikkavvikling. Vann i kjellere i 
mange hus. 

Naturkatastrofe 
 

1.10.2 Ekstremvær – flom Ekstremvær med flom som 
medfører meget store 
ødeleggelser, utrasing av veier, 
kvikkleireskred m.m. 

Mindre 
sammenrasninger 
Naturkatastrofe 
Innsats ved krig 
og krise 

1.11 Skogbrann To store samtidige skogbranner 
(Lommedalen og sør på 
Hurumshalvøya). Mye vind, varmt 
og tørt vær. 

Innsatsstyrke ved 
brann 

1.12.1 Klorlekkasje Aurevann Natriumhypokloritt lekker ut. Ingen 
personskader, men omfattende 
fiskedød 

Beredskap mot 
akutt forurensing 

1.13 Dødsbrann Ulmebrann i bolig. Beboer i en av 
risikogruppene for å omkomme i 
brann som er dårlig til bens 
reagerer sent på røykvarsleren og 
kommer ikke ut i tide. 

Innsatsstyrke ved 
brann 

1.14 Brann i båtopplag/bobilopplag Brann i stort utvendig båtopplag 
hvor brannen smitter til flere båter.  

Innsatsstyrke ved 
brann 

1.16 Ulykker på islagt vann En isfisker går gjennom isen på 
Drammensfjorden og en annen 
som bistår går også gjennom isen. 
Overflateredere kommer fra 
Røyken og Tofte. Vanndykkere 
kommer fra Drammen. 

Innsats ved brann 
og ulykker til sjøs 
(inkludert 
overflateredning) 

1.17 Brann i Oslofjordtunnelen Brann i stor bil. Stor røykutvikling. 
Mange personer blir fanget i røken 
og må evakueres ut. 

Innsatsstyrke ved 
brann 

2.6 Forurenset slokkevann Brann i en større virksomhet hvor 
slokkevann renner i avløp og til et 
lite ferskvann 

Beredskap mot 
akutt forurensing 

2.7 Sammenfallende store 
hendelser 

To sammenfallende store 
bygningsbranner (Røyken sentrum 
og Bærum). 

Innsatsstyrke ved 
brann 
Fire 
fulltidsvaktlag 

2.8 Manglende brannvann I forbindelse med en 
rekkehusbrann mangler 

Tilstrekkelig 
vannforsyning 
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brannvesenet forskriftsmessig 
brannvannsforsyning. 

2.9.2 Bemanning – Ytterligere 
mannskaper Røyken 

Forsterkning av innsatsen fra 8 til 
12 mannskaper i Røyken kan ikke 
iverksettes før etter 29 minutter 
etter at første mannskapsbil er 
fremme. 

Ytterligere 8 
mannskap etter 
15 min 

 

5.4. Dimensjonerende hendelser 

En kan se fra tabellen ovenfor at flere av de definerte beredskapssituasjonene kan ha svært like krav 

til beredskapen. For eksempel, om en er dimensjonert til å håndtere en storbrann, vil man også kunne 

håndtere en dødsbrann. De definerte beredskapssituasjonene blir samlet i Dimensjonerende 

hendelser, dette er teoretiske uønskede hendelser og sårbarheter som beredskapen skal 

dimensjoneres etter. Disse er gruppert og listet opp i tabell nedenfor. 

Nr. Dimensjonerende 
hendelser 

Beskrivelse av hendelsen som skal håndteres Definerte 
beredskaps-
situasjoner 
som dekkes 

1 To store 
sammenfallende 
branner  

Brann i boligrom i usprinklet omsorgsbolig med 
brannalarmanlegg. En omkommet. Beboere kan ikke 
evakuere på egenhånd. Samtidig utvikler det seg brann i et 
stort bygg. Det mangler forskriftsmessig 
brannvannsforsyning. Hendelsene skjer i hver sin ende av 
branndistriktet. 

1.1  
1.2 
1.13 
1.14 
1.17 
2.7 
2.8 
2.9.2 

2 Skogbrann To store samtidige skogbranner i hver sin ende av 
branndistriktet. Mye vind, varmt og tørt vær. 

1.11 

3 Togkollisjon Togkollisjon på veiløs strekning på Spikkestadbanen  1.3.2 

4 Terror Skoleskyting. ABBR er først fremme sammen med Helse. 
PLIVO-prosedyrene blir fulgt. 

1.5 

5 Olje- og 
kjemikaliesøl  

Større kjemikaliesøl. Ingen personskader, men omfattende 
naturskader. 

1.12.1 
2.6 

6 Hendelse sjø En mindre lastebåt går på grunn i hekketid og lekker 
tungolje. Et stort oljeflak driver inn mot land Flere personer 
må reddes fra sjøen. Det bryter ut brann om bord på 
lastebåten. Etter hendelsen er det overflatesøk etter  
savnet mannskap. 

1.6 
1.7.1 
1.7.2 
1.16 

7 Eksplosjon Hendelse med gass som resulterer i personskader. 
Utganger sperret og personer må evakueres med tau. 

1.9.1 

8 Naturkatastrofe Ekstremvær stor nedbørsmengder. Flere veier er 
oversvømt. Problemer med trafikkavvikling. Vann i kjellere i 
mange hus. Flom medfører meget store ødeleggelser, 
utrasing av veier, kvikkleireskred m.m. 

1.10.1 
1.10.2 

Til hver av de dimensjonerende hendelsene skal det så identifiseres hva som skal kunne håndteres ved 

å beskrive behov og nødvendige tiltak for å kunne behandle behovene med tilhørende innsatstid. Til 
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slutt listes nødvendige ressurser og kompetanse som kreves for å kunne gjennomføre tiltakene. 

Analysen er ikke delt inn i faser, da dette ikke bør være nødvendig for å avdekke korrekt 

dimensjonering av brann og redningstjenesten.  

Fra resultatene avgjøres hvilken beredskap som er nødvendig ved å liste opp såkalte ytelseskrav og 

dimensjonerendekrav Ytelseskravene skal være en sammenfatning av relevante tiltak, 

kompetanse/kvalitet for hver av de dimensjonerende hendelsene, og skal fungere som 

godhetskriterier for håndtering av beredskapssituasjonen. Dimensjonerende krav er en 

sammenfatning av relevant innsatstid, ressurser og kompetanse/kvalitet. Kravene er også avgjørende 

for det endelige valget av beredskapsløsning. 
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5.4.1. To store sammenfallende branner 

Behov og tiltak Innsatstid Egne ressurser Kompetanse 

To store innsatsstyrker3 pluss støttestyrke. 
Trenger nok vann (50 l/s fordelt på to uttak og 
mindre enn 50 meter til kum eller 100 meter 
til hydrant i spredt bebyggelse evt. tankbil i 
spredt bebyggelse) 
Kunne supplere med utstyr og mat på 
skadested. 
Kalle inn nabobrannvesen, og frimannskaper 
til supplering/avløsning. 
Får en ekstra henger med suppleringsutstyr 
fra nabobrannvesen 
Sette stab på 110-sentralen 

10 minutter til verneverdig tett 
trehusbebyggelse og usprinklet 
sykehjem, 20 minutter til 
tettsted for første innsatstyrke.  
Innen 10-15 minutter etter at 
førsteinnsats er iverksatt, skal en 
styrke på 12-14 mannskaper 
være i samlet innsats. 

24 Mannskaper 
Støttestyrke på 4 mannskaper 
6 Mannskapsbiler 
2 Reserve-mannskapsbiler4 
3 Tankbiler 
Reserve tankbil 
Lift 
Reservelift 
Arbeidsplattform (liten lift) 
Ekstra henger med 
suppleringsutstyr 
2 Kippbiler 
To biler for overordnet vakt 

Forskriftsmessig brannkonstabel-, 
utrykningsleder- og innsatslederbrann-
utdanning og øvelser 
Liftopplæring 
ELS 

Dette den største hendelsen og den som er mest dimensjonerende for ressurser og lokalisering. I de etterfølgende hendelsene vil en normalt bruke alle de 

ressursene man har tilgjengelig.  
3 En stor innsatstyrke er 3 mannskapsbiler og 12 mannskaper (en liten innsatsstyrke er en mannskapsbil og 4 mannskaper) 
4 Til selve hendelsen vil det kun være behov for to reserve biler, men for å sikre redundans i hele distriktet (og muligheten til å dekke øvrig beredskaps i 

distriktet, utføre øvelser og vedlikehold) vil det være behov for flere reserve-manskapsbiler. Vurderinger på antall tas fortløpende. 

5.4.2. Skogbrann 

Behov og tiltak Innsatstid Egne ressurser Kompetanse 

To store innsatsstyrker pluss støttestyrke. 
Kalle inn nabobrannvesen og frimannskaper til 
supplering/avløsning. 
Skogbrannrådet, skogbrannreserver og 
sivilforsvaret. 
Skogbrannhelikopter og lederstøtte. 

Bør være på lokasjon innen en 
time 
Skogbrannreserver bør være på 
møteplass innen to timer 
(Sivilforsvaret to timer til 
oppmøtested)5 

24 Mannskaper 
Skogbrannbil 
5 Mannskapsbiler 
Skogbrannreserver fordelt i hele 
distriktet. 
Bil med henger med 
suppleringsutstyr 
Skogbrannhenger 

Forskriftsmessig brannkonstabel-, 
utrykningsleder- og 
innsatslederbrann-utdanning og 
øvelser. 
Skogbrannopplæring og øvelse av 
mannskap inklusiv skogbrannreserver. 
ELS 
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Skogbranncontainer 
Utstyr for skogbrannreserve 
Flere terrenggående kjøretøy 

5 Sivilforsvaret er ikke en egen ressurs, kun listet opp til informasjon 

5.4.3. Togkollisjon 

Behov og tiltak Innsatstid Egne ressurser Kompetanse 

Stor innsatsstyrke pluss støttestyrke. 
Kalle inn mer mannskap, nabobrannvesen og 
frimannskaper ved behov til 
supplering/avløsning. 

Bør være på lokasjon innen 30 
min 

12 Mannskaper 
3 Mannskapsbiler 
Kranbil 
Redningsbil 
Redningsverktøy 
Skinnegående kjøretøy 
Reserve mannskapsbil for 
transport av skinnegående 
materiell 
Jordingsutstyr6 

Forskriftsmessig brannkonstabel-, 
utrykningsleder- og 
innsatslederbrann-utdanning og 
øvelser. 
Øvelser togredning. 
Opplæring i jording 
ELS 

6 I den valgte dimensjonerte hendelsen vil det kun være behov for jordingsutstyr for tog, men det dimensjonerende kravet vil omfatte både utstyr for å jorde 

T-bane og tog. 

5.4.4. Terror 

Behov og tiltak Innsatstid Egne ressurser Kompetanse 

Stor innsatsstyrke 
Kalle inn mer mannskap, nabobrannvesen og 
frimannskaper ved behov til 
supplering/avløsning. 

20 minutter til tettsted for første 
innsatstyrke 

12 Mannskaper 
3 Mannskapsbiler 
 

PLIVO 

5.4.5. Olje- og kjemikaliesøl 

Behov og tiltak Innsatstid Egne ressurser Kompetanse 

Stor innsatsstyrke 20 minutter til tettsted for første 
innsatstyrke, bør være på 

12 Mannskaper 
3 Mannskapsbiler 
Farlig godshenger 

Forskriftsmessig brannkonstabel-, 
utrykningsleder- og innsatslederbrann-
utdanning og øvelser 
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Kalle inn mer mannskap, nabobrannvesen og 
frimannskaper ved behov til 
supplering/avløsning. 

lokasjon innen 30 min utenfor 
tettsted. 

Utvidet farlig gods kompetanse 

5.4.6. Hendelse sjø 

Behov og tiltak Innsatstid Egne ressurser Kompetanse 

Stor innsatsstyrke  
Ved behov få støtte fra redningsskøyte og 
nabobrannbåter 
Kalle inn mer mannskap, nabobrannvesen og 
frimannskaper ved behov til 
supplering/avløsning. 
 

Bør være på lokasjon innen 30 
min 

12 Mannskaper 
Stor brannbåt 
Mellomstor brannbåt 
3 båter på henger/lasteplan 
Kranbil 
Lenser til å lukke Vestfjorden. 
IUA-lenser og utstyr 
Overflatedrakter 

ROC-sertifikat (på stor båt) 
VHF-sertifikat (på små båter) 
Båtførerbevis 
IUA-lagleder 
Overflateredning 

5.4.7. Eksplosjon 

Behov og tiltak Innsatstid Egne ressurser Kompetanse 

Stor innsatsstyrke 

USAR- fra nabobrannvesen 
Kalle inn mer mannskap, nabobrannvesen og 
frimannskaper ved behov til 
supplering/avløsning. 

20 minutter til tettsted for første 
innsatstyrke, bør være på 
lokasjon innen 30 min utenfor 
tettsted. 

Tauredningsutstyr 
12 Mannskaper pluss 
støttestyrke (1 mannskap) 
3 Mannskapsbiler 
Lift 

Tauredning 
Forskriftsmessig brannkonstabel-, 
utrykningsleder- og innsatslederbrann-
utdanning og øvelser. 
ELS 

5.4.8. Naturkatastrofe 

Behov og tiltak Innsatstid  Egne ressurser Kompetanse 

Stor innsatsstyrke 
Kalle inn mer mannskap, nabobrannvesen og 
frimannskaper ved behov til 
supplering/avløsning. 
Ta kontakt med geologer og rett 
fagkompetanse (rassikring) 

20 minutter til tettsted for første 
innsatstyrke, bør være på 
lokasjon innen 30 min utenfor 
tettsted. 

12 Mannskaper 
3 Mannskapsbiler 
60 lensepumper 
RVR-henger 
Flomsikringsutstyr 

Forskriftsmessig brannkonstabel-, 
utrykningsleder- og innsatslederbrann-
utdanning og øvelser. 
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5.5. Sammenfatning 

Fra de dimensjonerende hendelsene i kapittel 5.4 avgjøres hvilken beredskap som er nødvendig ved å 

liste opp ytelseskrav og dimensjonerendekrav. Ytelseskravene skal være en sammenfatning av 

relevante tiltak, innsatstid og kompetanse for hver av de dimensjonerende hendelsene, og skal fungere 

som godhetskriterier for håndtering av beredskapssituasjonen. Dimensjonerende krav er en 

sammenfatning av relevant innsatstid, ressurser og kompetanse. Kravene er også avgjørende for det 

endelige valget av beredskapsløsning. I denne analysen er derimot kravene til innsatstid skilt ut fra 

ytelseskravene og de dimensjonerende kravene og listet opp for seg selv. Videre er kompetansekrav 

kun listet opp sammen med ytelseskravene, siden lokalisering og antall personer med kompetanse 

ligger utenfor analysens omfang.  

5.5.1. Krav til innsatstid 

 10 minutter til verneverdig tett trehusbebyggelse og usprinklet sykehjem 

 20 minutter til tettsted for første innsatstyrke  

 Bør være på lokasjon innen 30 min utenfor tettsted. 

 Innen 10-15 minutter etter at førsteinnsats er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper 

være i samlet innsats 

 Bør være på lokasjon (for skogbrann) innen en time 

 Skogbrannreserver bør være på møteplass innen to timer 

5.5.2. Ytelseskrav 

Ytelseskravene fastsettes ved å sammenfatte det som er relevant i forhold til gjennomføringen av 

innsatsen, altså de relevante forholdene fra gjennomføringstid og kompetanse. Fra de 

dimensjonerende hendelsene får vi følgende liste: 

 Trenger nok vann (50 l/s fordelt på to uttak og mindre enn 50 meter til kum eller 100 meter 

til hydrant i spredt bebyggelse evt. tankbil) 

 Forskriftsmessig brannkonstabel-, utrykningsleder- og innsatslederbrann-utdanning og 

øvelser 

 Liftopplæring 

 ELS-kompetanse 

 Skogbrannopplæring og øvelse av mannskap inklusiv skogbrannreserver 

 Øvelser togredning 

 Opplæring i jording 

 Kjemikalieverninnsats-kompetanse 

 Kjemikaliedykker-kompetanse 

 Farlig gods-kompetanse 

 ROC-sertifikat (på stor båt) 

 VHF-sertifikat (på små båter) 

 Båtførerbevis 

 IUA-lagleder-kurs 

 Overflateredning-kompetanse 

 Tauredning-kompetanse 

 Avtaler og systemer for innkalling av frimannskaper 

 Avtaler og systemer med nabobrannvesen (inkl. brannbåter og USAR), skogbrannrådet, 

skogbrannreserver, sivilforsvaret, skogbrannhelikopter, (skogbrann)lederstøtte, geologer, 

rassikringseksperter og redningsskøyte 
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5.5.3. Dimensjonerende krav 

Dimensjonerende krav fastsettes ved å sammenfatte det som er relevant i forhold til utstyr, personell, 

lokalisering osv., altså de relevante ressursene. Disse skal også sammenfattes med kravene til 

innsatstid. Fra de dimensjonerende hendelsene får vi følgende liste: 

 24 Mannskaper pluss støttestyrke (4 mannskap).  

 6 Mannskapsbiler 

 Flere reserve mannskapsbiler (vurderinger på antall tas fortløpende) 

 3 Tankbiler 

 1 Reserve tankbiler 

 2 Biler for overordnet vakt 

 Redningsbil 

 Kranbil 

 Skogbrannbil 

 Lift 

 Reservelift 

 Bil med henger med suppleringsutstyr 

 2 Kippbiler 

 Skogbranncontainer 

 Utstyr for skogbrannreserve 

 Flere terrenggående kjøretøy 

 Redningsverktøy 

 Skinnegående kjøretøy 

 Jordingsutstyr (tog og T-bane) 

 Farlig godshenger 

 Stor brannbåt 

 Mellomstor brannbåt 

 2 båter på henger 

 Lenser til å lukke Vestfjorden 

 IUA-lenser og utstyr 

 Overflatedrakter 

 Klatreutstyr 

 60 lensepumper 

 RVR-hengere 

 Flomsikringsutstyr 
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6. Plan for dimensjonering 
Fra tidskravene, ytelseskravene og de dimensjonerende kravene i kapittel 5.5 kan en se hva slags type 

beredskap det er behov for i ABBR. For å finne forskjellen mellom behovet for beredskap og den 

nåværende beredskapen benyttes en såkalt gap-analyse. Denne analysen går ut på å finne avstanden 

mellom nåværende situasjon og ønsket situasjon. Etter at gap er listet opp i kapittel 6.1, vil kapittel 6.2 

se videre på disse i en enkel nyttekostvurdering for å se hvilke gap som er reelt å lukke med tiltak, og 

hvilke gap ABBR er nødt til å aksepterer inntil videre. Konklusjon og anbefalinger er listet opp i kapittel 

6.3 

6.1. Gap-analyse 

I analysen nedenfor er det benyttet grønn farge for å indikere en positiv gap (der en kan frigjøre 

ressurser) og rød farge for å indikere en negativ gap (områder en mangler ressurser). Det er 

kommentert med OK der det er ingen gap. Lokasjon av brannstasjoner, utstyr og kompetanse ligger 

utenfor omfanget av denne analysen, kvalitative vurderinger av dette må tas av beredskapsavdelingen. 

Denne analysen bruker kun antallet som er nødvendig til å behandle de definerte 

beredskapshendelsene. 

Behov for beredskapen Nåværende beredskap Gap 

10 minutter til verneverdig tett 
trehusbebyggelse og usprinklet 
sykehjem for første innsatstyrke 

Bruker mer enn 10 minutter til 
Holmsbu  

ABBR greier ikke 
tidskravet til 
Holmsbu 

20 minutter til tettsted for første 
innsatstyrke  

Bruker mer enn 20 minutter til 
Klokkarstua og Verket 

ABBR greier ikke å 
oppnå tidskravet til 
Klokkarstua eller 
Verket 

Bør være på lokasjon innen 30 min 
utenfor tettsted for første 
innsatstyrke 

Ikke et krav, men oppnås innenfor 
anbefalingen ved de fleste tilfellene 
i brannregionen. 

OK 

Innen 10-15 minutter etter at 
førsteinnsats er iverksatt, skal en 
styrke på 12-14 mannskaper være i 
samlet innsats 

I Røyken vil en kun få 10 personer 
(5 fra Røyken og 5 fra Asker) innen 
tidskravet. Neste styrke vil være på 
plass fra Gjettum innen 30 min. 
Vaktfri mannskap kalles inn ved 
hendelser i Tofte. 

Mangler 2 
mannskap i Røyken 
innen tidskravet 

Bør være på lokasjon (for skogbrann) 
innen en time 

Ikke et krav, men bør oppnås ved 
de fleste tilfellene i brannregionen. 

OK 

Skogbrannreserver bør være på 
møteplass innen to timer 
 

Ikke et krav, men bør oppnås ved 
de fleste tilfellene i brannregionen. 

OK 

Trenger nok vann (50 l/s fordelt på to 
uttak og mindre enn 50 meter til kum 
eller 100 meter til hydrant i spredt 
bebyggelse evt. tankbil) 

Flere tettsteder i Røyken og Hurum 
mangler forskriftsmessig 
brannvann. 
I områder med spredt 
boligbebyggelse uten fare for 
spredning er tankbil godkjent som 
erstatning for brannvann. 

Det mangler 
forskriftsmessig 
brannvann i deler 
av Røyken og 
Hurum. 

Forskriftsmessig brannkonstabel-, 
utrykningsleder- og 

Forskriftsmessig brannkonstabel-, 
utrykningsleder- og 

OK 
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innsatslederbrann-utdanning og 
øvelser 

innsatslederbrann-utdanning og 
øvelser 

Liftopplæring Har liftopplæring OK 

ELS-kompetanse Har ELS-kompetanse OK 

Skogbrannopplæring og øvelse av 
mannskap inklusiv skogbrannreserver 

Asker, Bærum og Røyken har 
opplæring av skogbrannreserve. 
Planlagt men enda ikke 
gjennomført i  
Hurum 

Mangler opplæring 
av 
skogbrannreserver i 
Hurum 

Øvelser togredning Dette er på plass, ved ARGO 
øvelser, samleplass- og depot 
inspeksjoner og redningsøvelser 

OK 

Opplæring i jording Mannskap har opplæring i jording 
av tog, planlagt opplæring av T-
bane 

Mangler opplæring 
av jording av T-
bane 

Kjemikalieverninnsats-kompetanse Har denne kompetanse OK 

Farlig gods-kompetanse Har denne kompetansen OK 

ROC-sertifikat (på stor båt) Har denne kompetansen OK 

VHF-sertifikat (på små båter) Har denne kompetansen OK 

Båtførerbevis Mange har denne kompetansen OK 

IUA-lagleder-kurs Har denne kompetansen OK 

Overflateredning-kompetanse Har denne kompetansen OK 

Tauredning-kompetanse Har denne kompetansen OK 

Avtaler og systemer for innkalling av 
frimannskaper 

Har avtaler og systemer for dette OK 

Avtaler og systemer med 
nabobrannvesen (inkl. brannbåter og 
USAR), skogbrannrådet, 
skogbrannreserver, sivilforsvaret, 
skogbrannhelikopter, 
(skogbrann)lederstøtte og 
redningsskøyte 

Har avtaler og systemer for dette  
 

OK 

24 Mannskaper pluss støttestyrke (4 
mannskap) 

Har 24 mann fordelt på 6 
brannstasjoner, og 4 støttestyrker 

OK 

Skogbrannreserver Har i Asker, Bærum og Røyken, 
men ikke i Hurum. 

Mangler 
skogbrannreserver i 
Hurum 

6 Mannskapsbiler Har 6 mannskapsbiler OK 

Flere reserve mannskapsbiler 
(vurderinger på antall tas 
fortløpende) 

Har  reserve mannskapsbiler OK 

3 Tankbiler Har 3 bemannede tankbiler OK 

1 Reserve tankbiler Har 1 krokløft bil som kan omgjøres 
til vanntank ved behov. 

OK 

Redningsbil Har en redningsbil OK 

Bil med kran Har en redningsbil med kran OK 

Lift Har 1 bemannet lift OK 

Reserve lift Har 1 ubemannet lift OK 

Arbeidsplattform (liten lift) Har 1 i Hurum OK 
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Bil med henger med 
suppleringsutstyr 

ABBV har to kassebiler (20 og 30) 
og en personbil (40). Disse benyttes 
ikke primært til beredskap, men 
kan brukes ved behov. 

OK 

2 Kippbiler ABBV har to kassebiler (20 og 30) 
og en personbil (40). Disse benyttes 
ikke primært til beredskap, men 
kan brukes ved behov. 

OK 

2 biler for overordnet vakt Har to 01-biler OK 

Skogbrannbil Har en skobrannbil OK 

Skogbranncontainer Planlagt men mangler Mangler 
skogbranncontainer 

Utstyr for skogbrannreserve Har dette utstyret OK 

Flere terrenggående kjøretøy Har UTV, ATV, snøskuter  

Redningsverktøy Har dette utstyret OK 

Skinnegående kjøretøy Har 2 ARGO (eies av 
jernbaneverket) 

OK 

Jordingsutstyr Mangler utstyr for T-bane, men 
planlagt kjøpt inn. 

Mangler 
jordingsutstyr for T-
bane 

Farlig godshenger Har 1 farlig gods henger OK 

En stor brannbåt Har en stor brannbåt OK 

En mellomstor brannbåt Planlagt kjøpt inn, men mangler Mangler 1 
mellomstor 
brannbåt 

Tre båter på henger/lasteplan Har fire småbåter En båt på henger 
kan selges 

Lenser til å lukke Vestfjorden Har dette utstyret OK 

IUA-lenser og utstyr Har dette utstyret OK 

Overflatedrakter Har dette utstyret OK 

Klatreutstyr Har dette utstyret OK 

60 lensepumper div typer og 
lokalisering 

60 lensepumper div typer og 
lokalisering 

OK 

2 RVR-hengere Har 2 RVR-henger OK 

Flomsikringsutstyr Har kun noen sandsekker i Røyken Mangler 
flomsikringsutstyr 

 

Gap-analysen kan oppsummeres med følgende 9 gap: 

1. ABBR greier ikke tidskravet til Holmsbu 

2. ABBR greier ikke å oppnå tidskravet til Klokkarstua eller Verket 

3. Mangler 2 mannskaper i Røyken innen tidskravet (etter førsteinnsats er iverksatt) 

4. Det mangler forskriftsmessig brannvann i deler av Røyken og Hurum 

5. Mangler opplæring av skogbrannreserver i Hurum + Mangler skogbrannreserver i Hurum? 

6. Mangler opplæring og utstyr for jording av T-bane 

7. Mangler skogbranncontainer 

8. Mangler 1 mellomstor brannbåt + En båt på henger kan selges 

9. Mangler flomsikringsutstyr 
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6.2. Behandling av gap  

Det skal vurderes om hvert enkelt gap kan lukkes med tiltak. Siden det er knyttet relativt stor 

usikkerhet til virkningen av tiltakene, er det benyttet en enkel 2x2 problemløsningsmatrise med to 

dimensjoner.  Effekt av virkning (Liten til stor) ganger gjennomføringsevne (billig/lett til dyr/vanskelig 

tiltak) (se matrise nedenfor). Et tiltak med stor virkning som er billig/lett å implementere vil da få høy 

prioritet, mens et tiltak med liten virkning som er dyr/lett å implementere vil få lav prioritet og må 

kanskje ansees som uaktuell å gjennomføre i denne omgang. 

V
ir

kn
in

g
 

Stor Pri 2 Pri 1 

Liten 
Pri 3 

uaktuelt? 
Pri 2 

  Dyrt / 

vanskelig 

Billig / lett 

  Gjennomføringsevne 

6.2.1. ABBR greier ikke tidskravet til Holmsbu 

Alternativ 1 – Oppfylle vedtatt brannsikringsplan for Holmsbu 

Holmsbu er vedtatt sprinklet av Hurum kommune. Prisen ligger på ca. 450.000 pr. bygg og det 

omhandler omtrent 100 bygg. Når dette er ferdig vil tiltaket ha en stor virkning både med hensyn til 

oppfyllelse av tidskravet (som endres fra 10 til 20 min), samt brannsikkerheten for den verneverdige 

tette trehusbebyggelsen. 

Alternativ 2 – Flytte brannstasjoner 

Et annet alternativ kan være å flytte lokaliseringen av brannstasjonene sør i kommunen. Dette kan 

være utfordrende og vil medføre vesentlige kostnader. 

Alternativ 3 – Depotmannskap på Holmsbu 

Et tredje alternativ kan være å opprette depotmannskap på Holmsbu, som kan innkalles ved behov. 

Disse skal ikke røykdykke, men sette opp vannvegg og starte med fasadeslukking frem til røykdykkere 

fra Tofte ankommer. Dette er en relativt billig løsning med stor virkning, men det kan være 

utfordrende å finne egnede og tilgjengelige personer i området. 

 Virkning Gjennomføringsevne Prioritet 

Alternativ 1 Stor Dyrt Pri 2 

Alternativ 2  Stor Dyrt / Vanskelig Pri 2 

Alternativ 3 Stor Vanskelig Pri 2 
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Alternativ 2 kan være vanskeligere å gjennomføre. Det ansees som mest realistisk å fortsette med å 

følge opp den vedtatte brannsikringstiltaket for Holmsbu. Samtidig kan en undersøke om det er 

gjennomførbart med depotmannskap på kort sikt mens sprinkling av bygg pågår. 

 Tiltak (lang sikt): gjennomføring av vedtatt brannsikringstiltak for Holmsbu 

 Tiltak (kort sikt): undersøk om det er gjennomførbart med depotmannskap på Holmsbu frem 

til tiltakene er gjennomført  

6.2.2. ABBR greier ikke oppnå tidskravet til Klokkarstua eller Verket 

Alternativ 1 – Flytte brannstasjoner 

Endre lokaliseringen av brannstasjonene sør i kommunen. Dette kan være utfordrende. 

Alternativ 2 – Depotmannskap Klokkarstua 

Opprette depotmannskap på Klokkarstua, som kan innkalles ved behov. Disse skal ikke røykdykke, 

men sette opp vannvegg og starte med fasadeslukking frem til røykdykkere fra Tofte ankommer. 

Dette er en relativt billig løsning men med liten virkning, og det kan være utfordrende å finne egnede 

og tilgjengelige personer i området.  

 Virkning Gjennomføringsevne Prioritet 

Alternativ 1 Stor Dyr Pri 2 

Alternativ 2 Liten Vanskelig Pri 3 

  

Årsaken til at depot vil ha en mindre virkning enn i Depot i 6.2.1 er at det er kun snakk om en mangel 

på 3 minutter. Dette er et gap kommunene kan akseptere, siden en vil ha stor slagkraft når man først 

kommer frem. 

6.2.3.  Mangler 2 mannskaper i Røyken innen tidskravet 

Alternativ 1 – UMS 

Vaktfrie mannskaper kan ved behov og ved store hendelser varsles via UMS. Dette er et billig tiltak, 

men har liten virkning på å lukke gapet fordi man ikke vet om mannskapene kan møte opp. 

Alternativ 2 – Hjemmevakt Røyken 

To mannskap på hjemmevakt, dette er en kostbar løsning 

 Virkning Gjennomføringsevne Prioritet 

Alternativ 1 Liten Billig Pri 2 

Alternativ 2 Stor Dyrt Pri 2 

 

Siden det kan komme brannbiler (mannkapsbiler og tankbiler) fra Gjettum, Tofte Drammen og Follo, 

er dette et gap man kan akseptere. 

6.2.4.  Mangler forskriftsmessig brannvann i deler av Røyken og Hurum 

Alternativ 1 – Forskriftsmessig brannvann 

Det må arbeides tett opp mot kommunene for å etablere forskriftsmessig brannvann der dette 

mangler. Dette er en dyr og tung prosess som vil pågå over lang tid. Virkningen vil være meget stor 

siden gapet vil lukkes helt. 
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Alternativ 2 – Flere vanntankbiler 

En kan bemanne opp og kjøpe inn flere tankbiler for å sørge for mer vann. Dette er en relativt dyr 

løsning, og vil ikke løse mangel på krav om brannvann i alle tettsteder. 

 Virkning Gjennomføringsevne Prioritet 

Alternativ 1 Stor Vanskelig / Dyrt Pri 2 

Alternativ 2 Liten Dyr Pri 3 

 

Det beste alternativet er å jobbe opp mot kommunen for å etablere forskriftsmessig brannvann i hele 

distriktet. I Bærum vil det der det mangler brannvann utenfor tettsted (ikke en mangel i forhold til 

forskrift) komme tre mannskapsbiler med 2500 liter vann med 7-8 minutters mellomrom og tankbil 

og mannkapsbiler fra Asker og Oslo. Det kan aksepteres at det ikke er en bemannet vanntank i 

Bærum. Bemannede vanntanker bør plasseres syd på brannstasjonene Tofte, Røyken og Asker. 

 Tiltak: tett arbeid opp mot kommunene for å etablere forskriftsmessig brannvann. 

6.2.5. Mangler skogbrannreserver i Hurum 

Alternativ 1 – Etablere skogbrannreserve 

Skogbrannreserve i Hurum må etableres og trenes opp. Dette er et billig tiltak med stor virkning 

 Virkning Gjennomføringsevne Prioritet 

Alternativ 1 Stor Billig Pri 1 

 

 Tiltak: Skogbrannreserve i Hurum etableres og trenes opp 

6.2.6. Mangler jording av T-bane 

Alternativ 1 – Innkjøp og opplæring 

Jordingsutstyr for T-bane og opplæring i dette kjøpes inn og gjennomføres. Billig tiltak med stor 

virkning mot gapet. 

 Virkning Gjennomføringsevne Prioritet 

Alternativ 1 Stor Billig Pri 1 

 

 Tiltak: Opplæring og utstyr anskaffes for jording av T-bane 

6.2.7. Mangler skogbranncontainer 

Alternativ 1 – Anskaffe skogbranncontainer 

Det er planlagt innkjøp av en skogbranncontainer som kan settes på krokløftbil. Dette er et billig 

tiltak med stor virkning. 

 Virkning Gjennomføringsevne Prioritet 

Alternativ 1 Stor Billig Pri 1 

 

 Tiltak: Skogbranncontainer anskaffes 
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6.2.8. Brannbåter 

Alternativ 1 – Mellomstor brannbåt anskaffes 

Mellomstor brannbåt er planlagt anskaffet i Hurum. Denne er relativ billig, og vil ha stor virkning på 

beredskapen i distriktet. Samtidig kan en liten båt på henger selges. 

 Virkning Gjennomføringsevne Prioritet 

Alternativ 1 Stor Lett / billig Pri 1 

 

 Tiltak: Mellomstor brannbåt anskaffes, liten båt på henger selges. 

6.2.9. Flomsikringsutstyr 

Alternativ 1 – Anskaffe flomsikringsutstyr 

Et billig tiltak som har stor virkning. 

Alternativ 2 – Avtale med eksterne 

Alternativt kan en inngå avtaler med eksterne for anskaffelse av utstyr, gravemaskiner osv. Dette er 

også en relativt billig løsning, men kan anses å ha mindre virkning enn alternativ 1. 

 Virkning Gjennomføringsevne Prioritet 

Alternativ 1 Stor Billig Pri 1 

Alternativ 2 Liten Billig Pri 2 

 

Alternativ 1 har høyest prioritet. Dette er derimot ikke et tiltak som ligger ABBR sitt budsjett, og må 

anskaffes av kommunene.  

 Tiltak: Kommunisere til kommunene angående behov for flomsikringsutstyr, og sørge for at 

dette anskaffes. 
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6.3. Konklusjon og anbefalinger 

Behovet for ressurser og mannskap er beskrevet i kapittel 6.3.1, der nødvendig er mannskap og 

utstyr fordelt på brannstasjoner, utstyr som enda ikke er plassert er listet opp i raden «Utstyr som 

må plasseres der det gir best beredskap». Dette må beredskapsavdelingen ta en kvalitativ vurdering 

på. Behovet til kompetanse i beredskapen til ABBR er listet opp i 6.3.2. Til slutt i kapittel 6.3.3 er de 

nødvendige tiltakene som er nødvendige for å nå den ønskede beredskapen listet opp.  

6.3.1.  Ressurser fordelt på stasjoner 

Ressursene er fordelt med en kvalitativ tilnærming for å ivareta kravene til innsatstid. Mindre utstyr 

og relativt utstyr er holdt utenfor omfanget til denne analysen, og kan kjøpes inn og plasseres etter 

behov. 

Stasjon Ressurser Kommentarer/begrunnelse? 

Bekkestua 4 Mannskap + 1 Støttemannskap 
1 Mannskapsbil 
Lift 

 

Gjettum 4 Mannskap 
1 Mannskapsbil 

 

Fornebu 4 Mannskap 
1 Mannskapsbil 
1 Stor brannbåt 
Lenser til å lukke Vestfjorden 

 

Asker 4 Mannskap + 1 Støttemannskap 
1 Mannskapsbil 
1 Vanntank 

 

Røyken 4 Mannskap + 1 Støttemannskap 
1 Mannskapsbil 
1 Vanntank 
1 Båt på henger 

 

Tofte 4 Mannskap + 1 Støttemannskap 
1 Mannskapsbil 
1 Reserve Mannskapsbil 
1 Vanntank 
1 Mellomstor brannbåt 

Deltidsbemanning: 
vaktmannskaper + vaktfrie 
mannskaper som kan 
komme ved behov. 

Utstyr 
som må 
plasseres 
der det gir 
best 
beredskap  

Flere reserve mannskapsbiler 
Reserve lift 
Arbeidsplattform (liten lift) 
Skogbrannbil 
Redningsbil 
Krokløftbil med 

 Skogbranncontainer 

 Vanntank  
Utstyr for skogbrannreserve 
2 Små båter på henger/lasteplan 
Flere terrenggående kjøretøy  
Skinnegående kjøretøy og jordingsutstyr 
RVR-hengere, flomsikringsutstyr og lensepumper 
2 biler for overordnet vakt 
Farlig godshenger 
IUA-lenser og utstyr 
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6.3.2.  Kompetanse 

Basert på behovene fra ytelseskravene er ønsket kompetansen listet opp nedenfor. Antall og plassering 

av denne er utenfor omfanget av denne analysen og må vurderes fortløpende. 

 Forskriftsmessig brannkonstabel-, utrykningsleder- og innsatslederbrann-utdanning og 

øvelser 

 Liftopplæring 

 ELS-kompetanse 

 Skogbrannopplæring og øvelse av mannskap inklusiv skogbrannreserver 

 Øvelser togredning 

 Opplæring i jording 

 Kjemikalieverninnsats-kompetanse 

 Kjemikaliedykker-kompetanse 

 Farlig gods-kompetanse 

 ROC-sertifikat (på stor båt) 

 VHF-sertifikat (på små båter) 

 Båtførerbevis 

 IUA-lagleder-kurs 

 Overflateredning-kompetanse 

 Tauredning-kompetanse 

6.3.3. Tiltak for å nå ønsket beredskap 

Tiltak i kapittel 6.1 som har fått prioritet 1 er enkle å gjennomføre og gir høy effekt, disse bør 

iverksettes så snart som mulig. Prioritet 2 tiltak er tiltak ABBR kan arbeide mer langsiktig med. Enkelte 

gap er akseptert inntil videre og må følges opp om situasjonen endrer seg. 

Tiltak med prioritet 1: 

 Skogbrannreserve i Hurum etableres og trenes opp 

 Opplæring og utstyr anskaffes for jording av T-bane 

 Skogbranncontainer anskaffes 

 Mellomstor brannbåt anskaffes, liten båt på henger selges. 

 Kommunisere til kommunene angående behov for flomsikringsutstyr, og sørge for at dette 

anskaffes. 

Tiltak med prioritet 2: 

 Gjennomføring av vedtatt brannsikringstiltak for Holmsbu, og på kort sikt undersøk om det er 

gjennomførbart med depotmannskap på Holmsbu frem til tiltakene er gjennomført.  

 Tett arbeid opp mot kommunene for å etablere forskriftsmessig brannvann. 

Aksepterte mangler 

 ABBR greier ikke oppnå tidskravet til første innsats på Klokkarstua og Verket. Aksepteres siden 

det er snakk om en liten tidsforsinkelse, og vesentlige tiltak på iverksettes. 

 Mangler 2 mannskaper i Røyken for å oppnå tidskravet. Aksepteres siden 10 av 12 mannskaper 

vil være på plass, og det vil komme forsterkninger fortløpende fra andre brannstasjoner.  
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Vedlegg: Ressurser fordelt på stasjoner med ikoner 
Stasjon Ressurser 

Bekkestua 

 +  

 
Gjettum 

 

 
Fornebu 

 

 
Asker 

+  
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Røyken 

+  

 
Tofte 

+  

 

 
Utstyr 
som må 
plasseres 
der det gir 
best 
beredskap  

Flere reserve mannskapsbiler 
Reserve lift 
Arbeidsplattform (liten lift) 
Skogbrannbil 
Redningsbil 
Krokløftbil med 

 Skogbranncontainer 

 Vanntank  
Utstyr for skogbrannreserve 
2 Små båter på henger/lasteplan 
Flere terrenggående kjøretøy  
Skinnegående kjøretøy og jordingsutstyr 
RVR-hengere, flomsikringsutstyr og lensepumper 
2 biler for overordnet vakt 
Farlig godshenger 
IUA-lenser og utstyr 
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Budsjett 2020 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/240    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.05.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar budsjett 2020 slik det er 

presentert i denne sak. 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Budsjett 2020 er det første budsjettet på formelt rapporteringsnivå i nye Asker og Bærum 

brann og redning IKS (ABBR), der Røyken brann og redning (RBR) og Hurum brannvesen 

(HBV) er virksomhetssammenslått med Asker og Bærum brannvesen IKS. Grunnlaget for 

budsjettet baserer seg på historiske tall, framtidige behov og effektivisering som følge av 

sammenslåingen. Utgangspunktet er rammebetingelsene beskrevet i «økonomiplan 2019-

2022» (sak 21/2018). Målet for budsjettprosessen har vært å redusere 

usikkerhetsmomentene beskrevet i økonomiplanen, gjennom analyser av grunnlagstall fra 

dagens tre brannvesen. 

Fremdeles finnes det flere usikkerhetsmomenter. Disse knytter seg i stor grad til avtaler 

som gjenstår å fullføre. I tillegg er dette viktige saker som gjenstår å avklare i 2019: 

1. Pensjonskostnader (fortsatt uavklart om nytt selskap får fortsette som kunde hos 

KLP) 

2. Pris/juridiske forhold i forbindelse med kjøp av IKT-tjenester fra Asker kommune 

(dataprogrammer, brukerstøtte, telefoni, sentralbord mv.). Vi har lagt inn et estimat 

på 1,5 mill. i budsjettet for 2020.  

3. Usikkerhet vedrørende tidligere inntekter i RBR 

4. Inntektsvekst/kostnader knyttet til ABBRs bolig/bedriftsalarmer 

5. Krav om utvidet vekteropplæring og kostnader knyttet til dette (får ikke innvirkning for 

2020) 

 

Tidligere har budsjettet vært presentert med flere kolonner med historiske budsjett- og 

regnskapstall. Konsekvenser av sammenslåingen gjør at slike sammenligningstall blir 

misvisende for 2020. Budsjettet presenteres derfor i én kolonne.   

Rapporten fra Agenda Kaupang i forbindelse med planlegging av sammenslåingen av 

ABBV, RBR og HBV estimerte en innsparing på kr. 3,6 mill. I tabellen under presenteres 

endringer i antall årsverk i forhold til dagens situasjon i de 3 brannvesenene:  
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Brannsjef Årsverk   Merknader 

Brannsjef ABBV 1     

Brannsjef RBR 1     

Brannsjef HBV  1   (1) 

Sum ABBV/RBR/HBV 3     

Brannsjef ABBR 1     

Innsparing -2     

        

Administrativ avd.        

Adm. avd. ABBV 5,7     

IKT tekniker flyttet fra beredskap til adm. i ABBV 1     

Adm. avd. Røyken kommune 1,3   (2) 

Adm. avd. Hurum kommune 1,3   (2) 

Sum ABBV/RBR/HBV 9,3     

Adm. avd. ABBR 7,7     

Innsparing -1,6     

        

Forebyggende avd.        

Forebyggende avd. ABBV 20     

Forebyggende avd. RBR 3     

Forebyggende avd. Hurum 1     

Sum ABBV/RBR/HBV 24     

Forebyggende avd. ABBR 25   (3) 

Økning - dekkes via feieravgiften 1     

        

Beredskap - heltid       

Beredskapsavd. ABBV 92     

Beredskapsavd. Røyken 22     

Fraværsreserve Røyken (behovsvikarer)  4   (4) 

Sum ABBV/RBR 118     

Beredskapsavd. ABBR 112   (4) 

Innsparing -6     

        

Beredskap - deltid + HMS       

Beredskap deltid HBV (antall hoder/ikke årsverk 21     

Beredskap deltid ABBR (antall hoder/ikke årsverk) 22   (5) 

Økning  (leder beredskap deltid/HMS-rådgiver) 1     

        

Markedsavd.        

Markedsavd. ABBV 5,8     

Markedsavd. Røyken (ligger under beredskap i RBR) 2     

Markedsavd. Hurum 0     

Sum ABBV/RBR/HBV 7,8     
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Markedsavd. ABBR 7,8     

Innsparing       

Total innsparing inkl. 2,6 adm. årsverk som 

utføres av Røyken og Hurum kommuner -7,6     

 

Merknader til tabellen over:  

(1) Konstituert brannsjef i Hurum fungerer pr i dag også som leder av beredskap og 

leder av forebyggende.  

 

(2) RBR og HBV er kommunale virksomheter i egne kommuner og har ikke egne 

ressurser til å ivareta administrative oppgaver (noe utføres imidlertid av ledere i 

RBR/HBV).  For å få et bilde av adm. ressurser per i dag er estimert tid brukt på 

adm. oppgaver i disse kommunene tatt inn i tabellen over.  

 

(3) Innsparingen som følger av at vi reduserer med en avd. leder i forebyggende avd, i 

forhold til dagens situasjon, går mot årsverket som oppstår ved at vi blir et 

brannvesen med over 220 000 innbyggere.  

 

(4) Innsparingen som følger av at vi reduserer med en avd. leder beredskap i forhold til 

dagens situasjon, går mot nyopprettet beredskapskoordinator stilling (fungerer også 

som stedfortreder for leder av beredskapsavdelingen).  

 

Røyken har pr i dag ikke fraværsreserve, men Agenda Kaupang-rapporten har 

beregnet fraværsreserve på 4 mann i Røyken.  

Fravær ved sykdom, permisjoner og opplæring av mannskapene blir i RBR dekket 

av brannmenn i en vikarpool. Vikarpoolen består av brannkonstabler fra andre 

brannvesen. Styrking av innsatsen i forbindelse med brann og andre ulykker skjer 

ved innkalling av reservestyrken som består av egne mannskaper på frivakt. Alle 

brannkonstablene inngår i reservestyrken. Fravær i ABBV løses av en egen 

fraværsreserve på 16 brannkonstabler som settes inn der det er behov. I ABBR 

økes ikke fraværsreserven fra 16 mann til 20, da vi mener at vi ved brann og andre 

ulykker i Røyken kan sideforflytte mannskaper fra Asker til Røyken innen gitte 

forspenningstider. Praksisen fra RBR med en vikarpool til oppdekking når vi har for 

få fraværsreserver fortsetter.  

 

(5) Det er opprettet en ny 50% stilling som leder av deltidstyrken (lå innunder 

oppgavene til brannsjefen i Hurum tidligere) og en ny 50% stilling som HMS-

rådgiver.  

 

ABBR vil ha totalt 176 fast ansatte hvorav 20 stk. (deltidsstyrken i Hurum) vil ha 

stillingsprosent på 1,25 %. Fordeling pr avdeling blir som følger:  

ABBR - antall fast ansatte:    

Brannsjef 1 

Adm. avd. 7,7 

Forebyggende avd.  25 
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Berdskap heltid 112 

Beredskap deltid - hvorav 20 stk. i 2,5% stillinger 22 

Markedsavd.  7,8 

Sum antall ansatte i ABBR 175,5 

 

Forventet innsparing med ny organisasjon:  

Estimert innsparing:   

2 brannsjefer -2 500 000 

1,6 årsverk i adm. avd.  -1 100 000 

4 fraværsreserver i beredskap -3 000 000 

1 stasjonsmester -750 000 

1 årsverk i forbindelse med midlertidig ubesatte stillinger  -750 000 

Overbefalsvakt (vi slår sammen 2 ordninger til 1) -1 200 000 

Sum: -9 300 000 

    

Estimert økning:    

Leder deltid/HMS-rådgiver 975 000 

Vikarutgifter i beredskap 1 000 000 

 IKT-avtale Asker kommune 1 500 000 

Sum: 3 475 000 

    

Estimert netto  innsparing -5 825 000 

 

Det er lagt opp til et stramt driftsbudsjett for å klare innsparingskravet og de planlagte 

investeringene (ny brannbåt på Tofte, nytt røykdykkerutstyr, varmesøkende kameraer, 

hjelmer med lykt, farlig gods henger med utstyr, minibuss).  

Endringene i drift og investering medfører et behov for rammeoverføringer på totalt  

kr. 167 mill.  Budsjettet har tatt hensyn til de rammer Bærum kommune har lagt i sitt 

handlingsprogram for 2019-2022 som angir 91 mill. i totale overføringer til ABBV.  

 

DRIFTSBUDSJETT (se vedlegg 1) 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:  

 Lønnsvekst – 3,25% 

 Prisvekst – 2% 

 Vekst i alarminntekter – 3% 

 Innbyggertall Asker 94 114 (42,6%)/Bærum 126 769 (57,4%) 

Hentet fra tabell 11669 hos SSB april 2019 

 

DRIFTSINNTEKTER 

1.1 Salgsinntekter 
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 Inntektene fra brann- og innbruddsalarmer i HBV, RBR og ABBV er økt med 3 % 

hvert år fra 2018. 

 Unødige utrykninger er budsjettert tilsvarende resultatet i 2018. Årsaken er at vi vil 

fortsette jobben med å få redusert antallet unødige utrykninger, og tar derfor ikke 

høyde for flere gebyrer til tross for en forventet vekst i alarminntektene på 3%.  

 Vi har lagt inn en forventning om blant annet å kunne fortsette med følgende typer 

inntektsbringende oppgaver:  

 

o ABBV: 

 service på nøkkelbokser 

 saksbehandlergebyr ved fyrverkerisalg 

 service på Argo’er tilhørende Bane Nor  

o RBR:  

 vaktmestertjenester og merarbeid i kommunale bygg etter stengetid 

 dekkhotell/hjulskift for kommunale biler 

 utleie av eget trimrom 

 ettersyn av hydranter og brannkummer  

 Inntektene RBR har i dag i forbindelse med Trygghetsalarmer er tatt ut, da vi antar at 

dette overføres til trygghetsalarmleverandør i nye Asker.  

 

1.2 Refusjon feiing 

 Dagens avtale med leverandører av feiertjenester utgår i 2019 (ny avtale lyses ut 

sommeren 2019). Det er derfor knyttet usikkerhet til kostnadssiden i forbindelse med 

ny kontrakt. 

 Inntektssiden består av samlede kostnader til feieleverandørene + to stillinger i 

ABBR til oppfølging av tjenesten.  

 

1.3 Andre refusjoner 

 Refusjon vedr. sykdom og fødselspermisjoner er budsjettert ut i fra historikk og 

estimater  

 

1.4 Overføringer fra eierkommunene 

 Foreløpig budsjett gir totale behov for tilskudd til drift og investeringer på kr. 167 mill. 

Beløpet er tilnærmet likt det som ble anslått i langtidsbudsjettet for 2019-2022. 

 Av dette er det fastsatt et grunnbeløp som skal belastes Asker på kr. 8,5 mill. slik at 

kr. 155,7 mill. av driftskostnadene skal fordeles pr. innbygger i Bærum og nye Asker 

kommune. Fordelingen mellom Asker (94 114 innbyggere) og Bærum (126 769 

innbyggere) i 2020 er estimert til å være henholdsvis 42,6 % og 57,4 %. 

 Asker kommune: kr. 8,5 mill. + kr.67,2 mill.  (42,6 %) = kr. 75,7 mill. 

 Bærum kommune: kr. 91,4 mill. (57,4 %). 

 

 

DRIFTSUTGIFTER 

2.1 Lønn inkl. sosiale kostnader 
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 Se tabellen i sammendraget som viser endringer i stillinger i forhold til dagens 

stillinger i ABBV, RBR og HBV.  

 Arbeidsoppgaver som ble overført til markedsavdelingen i ABBV etter 

sammenslåingen av 110-sentralene, ble først ansett som midlertidige oppgaver. Det 

ble engasjert en vikar for å utføre disse oppgavene. Det viser seg at oppgavene er 

av permanent karakter. Vikaren har vært engasjert fra 30.01.2017 til d.d. Da 

arbeidsoppgavene viser seg å være permanente, og vikaren har vært engasjert 

utover 12 måneder (aml. §14-9 f), gjøres stillingen om til en fast stilling. Vikaren som 

har fungert i stillingen har krav på fast ansettelse.  

 Pensjon og mellomoppgjør i 2019 på KS-området, samt lønnsharmonisering mellom 

dagens 3 brannvesen gjør dette til en usikker post. Det legges her til grunn et 

organisasjonskart som består av 155,5 heltidsstillinger og 20 deltidsstillinger. Til 

sammen vil det bli 176 ansatte i ABBR.  

 Totale utgifter til lønn og sosiale kostnader er kr. 153,5 mill. og er estimert ut i fra en 

lønnsvekst på 2,2 % i 2019 og 3,25 % i 2020. 

 

2.2 Kjøp av varer og tjenester 

 Kjøp av IKT-tjenester fra Asker kommune er estimert til kr. 1,5 mill.  

 Husleiekostnader er beregnet til kr. 10,9 mill. og er satt ut i fra dagens nivå + 

prisøkning. Her kan det forekomme endringer ved harmonisering av kvm.-pris som 

inkluderer Røyken og Hurum brannstasjoner. 

 Kostnader til uniformer og bekledning er økt med 40 % for å bytte ut utslitt tøy, og for 

å ha felles uniformer og logoeffekter for alle i ABBR.  

 Kostnader ved salg av alarmanlegg er satt til kr. 2,5 mill. ut i fra et estimat på 370 

nye anlegg som koster ABBR kr. 6 500 pr. stk. 

 Prognoser for vertskommunesamarbeidet med OBRE om felles 110-sentral er økt 

med 1,3 mill.  fra 2018 som følge av økt antall alarmkunder og økt 

befolkningsgrunnlag (Røyken og Hurum kommuner er hensyntatt). Fra 2022 skal 

kostnader til 110-sentralen deles etter antall innbyggere (i dag betaler ABBV/OBRE 

et grunnbidrag på 7,8 mill. hver før det gjøres en fordeling pr. innbygger). Endringen 

vil medføre en besparelse på rundt 5 mill. for ABBR fra 2022. 

 

2.3 Overføringer 

 Vi forventer en lavere skattebelastning i fremtiden etter innføring av en ny 

fordelingsmodell hvor blant annet andel av passiv tid i beredskap belastes 

alarmtjenestene. Modellen er utarbeidet av konsulentselskapet The Value Innovation 

Team. Målet har vært å ende opp med en robust modell som tilfredsstiller offentlige 

krav, samt en effektiv regnskapsmessig behandling av alarmtjenestene.  

 Herunder ligger mva-kompensasjon på kr. 7,4 mill. (motpost under andre refusjoner). 

 

 

 

2.4 Kalkulatoriske avskrivninger 

 Justert i henhold til avskrivninger i Røyken og Hurum og estimater for anleggsmidler 

i 2020. 
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2.5 Renteinntekter 

 Renteinntekter er justert noe opp som følge av økte overføringer. 

 

INVESTERINGSBUDSJETT (se vedlegg 2) 

Det er budsjettert med følgende investeringer:  

Brannbåten som er plassert på Tofte brannstasjon bør erstattes så raskt som mulig, da 

eksisterende brannbåt ikke har en størrelse, motor eller annen utrustning som er egnet for 

de brann- og redningsoppgaver som den er satt til å utføre. Det anbefales å anskaffe en ny 

brannbåt, opptil 8 meter og med egnet motor, samt utrustning som er tilpasset for de brann- 

og redningsoppdrag (inkludert oljevern) som brannbåten skal håndtere. 

Investeringskostnaden anslås til 1.000.000,- kroner for ny brannbåt, inkludert nødvendig 

utrustning.  Ny brannbåt vil bli plassert i egnet båthavn i nærheten av Tofte brannstasjon. 

Oppgraderingen av brannbåten på Tofte vil representere en vesentlig styrket brann- og 

redningsberedskap til sjøs og for tilliggende øyer, samt i forhold til oljevern. 

 

Røykdykkerutstyr: ABBV benytter en annen type pressluftapparater og masker enn RBR 

og HBV. ABBR må ha samme type røykdykkerutstyr da mannskapet i utrykningsstyrken 

flyttes mellom de forskjellige stasjonene som følge av fravær, kurs, permisjoner o.l. 

Bæremeisene som benyttes til pressluftapparatene i ABBV er slitt og må skiftes ut. 

Røykdykkermaskene som benyttes i ABBV er ca 20 år gamle og gummien i maskene 

begynner å bli hard. I tillegg er det vanskelig å få levert nye komponenter til 

røykdykkermaskene som ABBV benytter.  

 

Varmesøkende kameraer: De varmesøkende kameraene blir mye brukt og må skiftes ut 

med jevne mellomrom på grunn av svekket batterikapasitet, slitte skjermer og redusert 

anvendelsesområde i forhold til teknologisk utvikling i nye kameraer. 

 

Farlig gods henger med utstyr: Utstyr for håndtering av farlig gods trenger å skiftes 

ut/oppgraderes. Det er også behov for å supplere med mer utstyr. 

 

Minibuss/kombibil: Dette kjøretøyet har stått på tidligere års investeringsplan men blitt 

utsatt i flere år. Det er behov for å erstatte dette kjøretøyet. 

 

EK-innskudd hos KLP 

Samlede investeringer beløper seg til kr. 6,3 mill. som finansieres ved bruk av 

disposisjonsfond, salg av kjøretøy, mva-kompensasjon og rammetilskudd (2,8 mill.)  
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OVERFØRINGER FRA EIERKOMMUNENE 

Fordelingsnøkkel: 

 

Folketall:     

Nye Asker   Andel 

Asker 61 494   

Røyken 23 181   

Hurum 9 439   

Sum: 94 114 42,6 % 

      

Bærum 126 769 57,4 % 

      

Totalt 220 883   

 

Rammetilskudd drift -164 262 624 

Grunnbeløp Asker i henhold til intensjonsavtale -8 500 000 

Rammetilskudd drift til fordeling etter folketall -155 762 624 

Rammetilskudd investering -2 775 000 

Sum rammetilskudd drift og investering -167 037 624 

 

Asker kommune:   

Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -65 972 530 

Grunnbeløp i henhold til intensjonsavtale -8 500 000 

Rammetilskudd investering -1 182 374 

Sum rammetilskudd drift og investering -75 654 904 

    
 

Bærum kommune:   

Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -89 790 094 

Rammetilskudd investering -1 592 626 

Sum rammetilskudd drift og investering -91 382 720 

    
 
 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 - Driftsbudsjett 2020 

Vedlegg 2 - Investeringsbudsjett 2020  

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Foreløpig langtidsbudsjett 2020-2023 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/241    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.05.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett 2020-

2023 slik den er presentert i denne sak. 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Det ble avholdt møte med våre eierkommunene 18. mars på Asker brannstasjon, hvor 

økonomi var hovedtema. Eierkommunene ønsker (som tidligere) at vi i den neste 4 års 

perioden, holder endringene i rammeoverføringene på et mest mulig likt nivå.  

Langtidsbudsjett 2020 - 2023 er det første langtidsbudsjettet på formelt rapporteringsnivå i 

nye Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR), der Røyken brann og redning (RBR) 

og Hurum brannvesen (HBV) er virksomhetsoverdradd til Asker og Bærum brannvesen IKS. 

Grunnlaget for budsjettet baserer seg på historiske tall, framtidige behov og effektivisering 

som følge av sammenslåingen. Utgangspunktet er rammebetingelsene som ble beskrevet i 

«økonomiplan 2019-2022» (21/2018). Målet for budsjettprosessen har vært å redusere 

usikkerhetsmomentene som ble beskrevet i økonomiplanen, gjennom analyser av 

grunnlagstall fra dagens tre brannvesen. 

Særskilte utfordringer 2020-2023 

 Nytt brannvesen fra 2020. Innkjøring og løpende tilpasninger vil være nødvendig for 

å utnytte ressursene effektivt. 

 Følge opp revisjonsrapport «God kontroll med feiing og tilsyn». 

 Etablere feiertjenester for fritidsboliger 

 Ivareta risikogruppene ved å flytte ressurser fra arbeid med bekymringsmeldinger, til 

systematisk arbeid for å markedsføre og forebygge at innbyggere i utsatte grupper 

ender som «bekymringsmeldinger».  

 Brannstasjonsstruktur: Ny stasjon på Tofte (2021/2022), Griniveien i 

Bærum/Fornebu (2024), oppgradering av Gjettum brannstasjon.  

 Utvikle samarbeid med andre nødetater og andre organisasjoner. Øving av nasjonal 

enhetlig innsatsledelse (ELS) må prioriteres i perioden.  

 Utvikle bruk av øvingsanlegget på Isi. Det mangler tydelige skiller mellom ren og 

skitten sone.  
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 KPI-målinger og «benchmarking». Brannvesenet må utføre de riktige oppgavene, 

utføre oppgavene riktig og kostnadseffektivt.  

 Alarmtjenesten: Mange sterke konkurrenter som tilbyr lavere priser og smarthus 

teknologi.  

 Medarbeidere: Det må legges stor vekt på å ta vare på, samt utvikle de 

menneskelige ressursene og den samlede kompetansen som finnes i selskapet.  

 

Følgende usikkerhetsmomenter kan gi store økonomiske konsekvenser: 

1. Pensjonskostnader (fortsatt uavklart om nytt selskap får fortsette som kunde hos 

KLP) 

2. Endringer i sentralt og lokalt lønns- og avtaleverk inklusiv endring av regler om 

særaldersgrenser. 

3. Brukerbetaling knyttet til nødnett. 

4. Inntekstvekst/kostnader knyttet til ABBRs bolig/bedriftsalarmer 

5. Krav om utvidet vekteropplæring og kostnader knyttet til dette (får ikke innvirkning for 

2020) 

6. Samlokalisering av ny felles 110-sentral med Oslo politi sin 112 sentral 

(sannsynligvis ikke aktuelt før i 2022-2023).  

Det er i dette langtidsbudsjettet ikke tatt hensyn til eventuelle kostnader som vil påløpe hos 

ABBR ved bygging av ny brannstasjon på Tofte, Fornebu og Griniveien.  

 

BEHOV FOR RAMMEOVERFØRINGER  2020-2023 (vedlegg 1) 

Det er intensjonsavtalen for felles interkommunalt brannvesen mellom nye Asker kommune 

og Bærum kommune som angir prinsipp for fordeling av fremtidige kostnader ved driften av 

ABBR IKS. Fra 2020 skal Asker kommune innbetale et fastsatt grunnbeløp estimert til          

kr. 8,5 mill. per år til driften av ABBR IKS. Grunnbeløpet er fratrukket en antatt 

effektiviseringsgevinst på kr. 3,5 mill.  

I fordeling av kostnadene mellom eierkommunene har vi i denne saken brukt 

fordelingsnøkkelen 42,6% på Asker og 57,4% på Bærum (vedlegg 1). Fordelingen er i 

henhold til SSBs tabell 11669 per april 2019. Denne fordelingen vil endre seg relativt i takt 

med befolkningsutviklingen og skal justeres i henhold til selskapsavtalens §6.  

Vedlegg 1 viser total behov for rammeoverføringer i perioden 2020-2023, samt 

eierkommunenes andel.  
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DRIFTSBUDSJETT (vedlegg 2) 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:  

 Vekst i alarminntekter – 3% 

 Inntekter i forbindelse med unødige utrykninger er holdt på samme nivå som påløpt i 

2018.  

 Lønnsvekst – 3,25% 

 Pensjonskostnader er justert i henhold til lønnsvekst 

 Prisvekst – 2% 

 

 

2020 

Det vises til saksfremlegget for budsjettet for 2020 for detaljert informasjon om dette året.  

 

2021 

Ingen endringer i forhold til 2020, utover de forutsetninger som er satt opp.  

 

2022 

Det er f.o.m. 2022 lagt til grunn at ABBR slipper grunnbidraget på kr. 7,8 millioner ved 

betaling av kostnader knyttet til drift av felles 110-sentral med Oslo brann og redning 

(OBRE). Fra 2022 skal de totale kostnadene fordeles etter innbyggerantall. Dette vil gi en 

kostnadsbesparelse på rundt kr. 5 mill. per år.  

 

2023 

Ingen endring utover de forutsetningene som er satt opp og endringen under år 2022.  

 

 

 

INVESTERINGER 2020-2023 (vedlegg 3) 

 

2020   
    

Investeringer:   

Brannbåt - Tofte 1 000 000 

Røykdykkerutstyr 2 500 000 

Varmesøkende kamera 300 000 

Farlig gods henger/container med utstyr 500 000 

Minibuss/kombibil 875 000 

Egenkapital innskudd - KLP 1 100 000 
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Sum: 6 275 000 

    

Salg:   

Salg av kombibil -100 000 

Sum salg: -100 000 

 

 

Brannbåten som er plassert på Tofte brannstasjon bør erstattes så raskt som mulig, da 

eksisterende brannbåt ikke har en størrelse, motor eller annen utrustning som er egnet for 

de brann- og redningsoppgaver som den er satt til å utføre. Det anbefales å anskaffe en ny 

brannbåt, opptil 8 meter og med egnet motor, samt utrustning som er tilpasset for de brann- 

og redningsoppdrag (inkludert oljevern) som brannbåten skal håndtere. 

Investeringskostnaden anslås til 1.000.000,- kroner for ny brannbåt, inkludert nødvendig 

utrustning.  Ny brannbåt vil bli plassert i egnet båthavn i nærheten av Tofte brannstasjon. 

Oppgraderingen av brannbåten på Tofte vil representere en vesentlig styrket brann- og 

redningsberedskap samt oljevernberedskap for hele Hurumhalvøya. 

 

Røykdykkerutstyr: ABBV benytter en annen type pressluftapparater med tilhørende 

masker, enn RBR og HBV. Det «nye» brannvesenet må ha samme type røykdykkerutstyr 

da mannskapet i utrykningsstyrken flyttes mellom de forskjellige stasjonene, som følge av 

fravær, kurs, permisjoner med videre. Bæremeisene som benyttes til pressluftapparatene i 

ABBV er slitt og må skiftes ut. Røykdykkermaskene som benyttes i ABBV er nærmere 20 år 

gamle, hvor gummien i maskene begynner å bli hard. I tillegg er det vanskelig å få levert 

nye komponenter til røykdykkermaskene som ABBV benytter.  

 

Varmesøkende kameraer: De varmesøkende kameraene er materiell som blir mye brukt 

og som må skiftes ut med jevne mellomrom på grunn av svekket batterikapasitet, slitte 

skjermer og redusert anvendelsesområde i forhold til teknologisk utvikling i nye kameraer. 

 

Farlig gods henger med utstyr: Det er utstyr innen farlig gods håndtering som trenger å 

skiftes ut/oppgraderes, samt at det er behov for å supplere med mer utstyr. 

 

Minibuss/kombibil: Dette kjøretøyet har stått på tidligere års investeringsplan, men blitt 

utsatt i flere år. Det er behov for å erstatte dette kjøretøyet. 

 

 

 

 

 

2021   
    

Investeringer:   

Mannskapsbil - Tofte 4 850 000 

Kombibil - Tofte 900 000 

Vanntankbil - Røyken 3 600 000 

Røykdykkersamband (radioer/garnityr) 3 000 000 

Hjelmer m/lykt 600 000 

Egenkapital innskudd - KLP 1 141 250 

Sum: 14 091 250 

    



  Sak 24/19 

 

 Side 21 av 40   

 

Salg:   

Salg av vanntankbil  -100 000 

Sum salg: -100 000 

 

 

Mannskapsbilen i Tofte er 12 år gammel. Den har lav kilometerstand, men bør erstattes 

med ny mannskapsbil. Det anbefales ikke å selge den gamle mannskapsbilen, men at 

denne inngår som reservekjøretøy i ABBR. 

 

Kombibil Tofte er et nytt kjøretøy, som vil bli benyttet av dagtidspersonell som er stasjonert 

på Tofte brannstasjon. I tillegg vil det bli benyttet av deltidsmannskapene ved innsatser. 

 

Vanntankbilen i Røyken skal erstatte eksisterende vanntankbil som det er behov for å 

skifte ut på grunn av alder, utilstrekkelig utrustning i forhold til blant annet branninnsatser i 

tunneler (Oslofjord tunnelen spesielt). 

 

Røykdykkersambandet er nødvendig utskifting som følge av at ABBV, RBR og HBV har 

forskjellig røykdykkersamband. I tillegg er det behov for utskifting som følge av flere års 

bruk. 

 

Hjelmer med lykt: ABBV har en annen type brannhjelmer, enn HBV og RBR. Brannhjelmer 

har begrenset godkjennelsestid og må følgelig skiftes ut ved jevne intervall. 

 

2022   
    

Investeringer:   

Kommandobil  937 500 

Mannskapsbil - Gjettum 4 950 000 

Mannskapbil - Fornebu 4 950 000 

Vanntankbil - Asker 3 600 000 

Tetra-terminaler 1 500 000 

Egenkapital innskudd - KLP 1 184 047 

Sum: 17 121 547 

    

Salg:   

Salg av 2 mannskapsbiler og vanntankbil  -2 400 000 

Sum salg: -2 400 000 

 

Kommandobil: Utskiftingen av kommandobilen har blitt forskjøvet i flere år. Den vil være 10 

år i 2022 og bør erstattes.  

 

Mannskapsbilene på Gjettum og Fornebu bør erstattes i 2022 og settes inn som 

reservekjøretøy. Utskiftingsplanen er basert på 6-7 år som «førstekjøretøy» og 6 år som 

reservekjøretøy. Mannskapsbilene selges etter 12-13 år. 

 

Vanntankbilen i Asker har stått på utskiftingsplanen i flere, men blitt forskjøvet. Ytterligere 

utsettelse av utskiftingen frarådes, da kjøretøyet vil nå en alder hvor chassisleverandør ikke 

vil ha samme servicenivå og servicekrav i forhold til leveranse av deler pga. alder. 
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Utskiftingen av Tetra-terminaler er basert på estimert levetid for terminalene og tilhørende 

batterier. 

 

 

2023   
    

Investeringer:   

Mannskapsbil - Asker 5 050 000 

Mannskapsbil - Røyken 5 050 000 

Egenkapital innskudd - KLP 1 222 528 

Sum: 11 322 528 

    

Salg:   

Salg av 2 mannskapsbiler -2 000 000 

Sum salg: -2 000 000 

 

Mannskapsbilene på Asker og i Røyken bør erstattes i 2023 og settes inn som 

reservekjøretøy. Utskiftingsplanen er basert på 6-7 år som «førstekjøretøy» og 6 år som 

reservekjøretøy. Mannskapsbilene selges etter 12-13 år. 

 

 

ESTIMERT STATUS FOND 2020-2023 

  

 

ABBV har følgende fond per 1.1.2020:  

Disposisjonsfond investering 

Dette er et ordinært disposisjonsfond som også kan brukes til oppdekking i driftsregnskapet. 

ABBV har imidlertid ønsket å øremerke disse pengene mot investeringer. 

 

Ubundet kapitalfond 
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Kan kun brukes til oppdekking i investeringsregnskapet.  

 

Disposisjonsfond brann  

Dette fondet ligger som en reserve ved f.eks. skogbrann. 

 

RBR og HBR har ingen fond med seg inn i det nye fellesskapet.  
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Siden eierandelene endres fra 33% til 42,6% for Asker kommune og fra 67% til 57,4% for 

Bærum kommune fra 1.1.2020, foreslår vi at Asker skyter inn midler på de 3 fondene slik at 

deres nåværende eierandel justeres opp til 42,6% og Bærums nåværende andel gjøres om 

til 57,4% (en oppjustering av fondet totalt).  

 

Ved å utføres denne oppjusteringen vil Asker måtte skyte inn totalt kr. 2,8 mill. ekstra i 

forhold til de de har på fond ved inngangen til 1.1.2020 (se utregning under).  

 

Disposjonsfond investering:   

Estimert IB 1.1.2020 -11 670 839 

Askers andel - 33% -3 851 377 

Bærums andel - 67% -7 819 462 

    

Bærums andel - 57,4% -7 819 462 

Fond totalt når Bærums fond endres til 

57,4% -13 622 756 

Askers andel - 42,6% -5 803 294 

    

Endring Asker fra 33% til 42,6% utgjør  -1 951 917 

    

    

Ubundet kapitalfond:   

Estimert IB 1.1.2020 -3 533 084 

Askers andel - 33% -1 165 918 

Bærums andel - 67% -2 367 166 

    

Bærums andel - 57,4% -2 367 166 

Fond totalt når Bærums fond endres til 

57,4% -4 123 983 

Askers andel - 42,6% -1 756 817 

    

Endring Asker fra 33% til 42,6% utgjør  -590 899 

    

    

Disposisjonsfond brann:   

IB 2020 -1 500 000 

Askers andel - 33% -495 000 

Bærums andel - 67% -1 005 000 

    

Bærums andel - 57,4% -1 005 000 

Fond totalt når Bærums fond endres til 

57,4% -1 750 871 

Askers andel - 42,6% -745 871 

    

Endring Asker fra 33% til 42,6% utgjør  -250 871 
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Vedlegg: 

Vedlegg 1 – Foreløpig langtidsbudsjett 2020-2023 – behov for fremtidige 

rammeoverføringer 

Vedlegg 2 – Foreløpig driftsbudsjett 2020-2023 

Vedlegg 3 -  Foreløpig investeringsbudsjett 2020-2023 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 



 VEDLEGG 1 

  
 
Foreløpig drifts- og investeringsbudsjett – 
rammetilskudd 
       

  2020 2021 2022 2023 

          

          

Rammetilskudd drift -164 262 624 -170 610 185 -172 016 639 -178 735 178 

Grunnbeløp Asker i henhold til 
intensjonsavtale -8 500 000 -8 695 500 -8 895 497 -9 000 000 

Rammetilskudd drift til fordeling etter 
folketall -155 762 624 -161 914 685 -163 121 142 -169 735 178 

Rammetilskudd investering -2 775 000 -4 041 250 -10 371 547 -9 322 528 

Sum rammetilskudd drift og investering -167 037 624 -174 651 435 -182 388 186 -188 057 706 

          

Endret behov drift fra foregående år -56 822 140 -6 347 561 -1 406 454 -6 718 539 

Endret behov investering fra foregående år -2 015 000 -1 266 250 -6 330 297 1 049 018 

Sum endret behov fra foregående år -58 837 140 -7 613 811 -7 736 751 -5 669 520 

          

Asker kommune:         

Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -65 972 530 -68 988 735 -69 502 783 -72 320 896 

Grunnbeløp i henhold til intensjonsavtale -8 500 000 -8 695 500 -8 895 497 -9 000 000 

Rammetilskudd investering -1 182 374 -1 721 899 -4 419 117 -3 972 150 

Sum rammetilskudd drift og investering -75 654 904 -79 406 134 -82 817 396 -85 293 046 

          

Endret behov drift fra foregående år -39 017 170 -3 211 705 -714 045 -2 922 617 

Endret behov investering fra foregående år -858 553 -539 525 -2 697 218 446 967 

Sum endret behov fra foregående år -39 875 723 -3 751 229 -3 411 263 -2 475 650 

          

Bærum kommune:         

Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -89 790 094 -92 925 951 -93 618 360 -97 414 282 

Rammetilskudd investering -1 592 626 -2 319 351 -5 952 430 -5 350 378 

Sum rammetilskudd drift og investering -91 382 720 -95 245 302 -99 570 790 -102 764 660 

          

Endret behov drift fra foregående år -17 804 970 -3 135 857 -692 409 -3 795 922 

Endret behov investering fra foregående år -1 156 447 -726 725 -3 633 079 602 052 

Sum endret behov fra foregående år -18 961 417 -3 862 582 -4 325 488 -3 193 870 
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Tertialrapport 1-2019 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/242    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.05.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til etterrettning 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

2019 har hittil forløpt bra i forhold til vår visjon. Ingen har omkommet i brann eller i 

trafikkulykker i 1. tertial. Vi er heller ikke kjent med at noen har pådratt seg alvorlige skader i 

branner eller i trafikkulykker. Vi har ikke hatt skader på ansatte, men en nestenulykke.  

 

Brannvesenet er på vei til å nå de fleste av de oppsatte målene i handlingsplanen for 2019.  

 

Det samlede sykefraværet er redusert fra 5,7 % i første tertial 2018 til 3,6 % i første tertial 

2019.  

 

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 7,2 mill. (se vedlegg 1). Hovedårsaken til det 

store avviket skyldes at det negative premieavviket for 2018 på kr. 4,5 mill. er amortisert 

(inntektsført). I tillegg har vi mindreforbruk (ubesatte stillinger) under fast lønn og 

overtid/ekstravakter. Det er bare mindre avvik under inntektssiden.  

 

Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 0,04 mill. Det er kjøpt inn nytt 

navigasjonsutstyr til brannbåten som er montert og satt i drift.  

 

ABBV oppdaget sommeren 2018 at feie- og tilsynsleverandør har fått betalt for tilsyn de 

ikke har utført. ABBV anmodet derfor om, og fått, en internrevisjon av feie- og 

tilsynstjenesten fra forvaltningsrevisjonen i Bærum. Revisjonsrapporten ble oversendt i 

februar 2019. Saken følges opp i 2. tertial. 

 

Arbeide med å etablere Asker og Bærum brann og redning (ABBR) har kommet langt: 

 Ledere er innplassert med unntak av en seksjonsleder og to brigadeledere. Disse tre 

stillingene skal lyses ut ekstern.  

 Mandatbesvarelser fra faggruppene er levert. 

 ROS-analyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse er utarbeidet og 

anbefalt av styringsgruppen. 

 Budsjett 2020 og foreløpig langtidsbudsjett 2020 – 2023 er utarbeidet og anbefalt av 

styringsgruppen 
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 Forhandlinger for ny særavtale er startet opp. 

 

I Handlingsplan for 2019 er det nummereringsfeil (nr.5. og 8. er ubenyttede nummer). 

Tertialrapporten viser til de nummer som er benyttet i handlingsplanen. Nr 5. og 8 mangler 

derfor i tertilarapporten også.  

 

Vedlegg:  

1. Tertialrapport 1/2019  

2. Driftsregnskap 1. tertial 2019 

3. Investeringsregnskap 1.tertial 2019  
 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 
 

 

 

 
 

 



Forenklet tertialrapport 1-2019 
Asker og Bærum brannvesen IKS 

 

 
 

Tall hentet fra BRIS 
 
 
 



Visjon:  
 

Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann 
 

Nasjonale mål: 

 Færre omkomne i brann 

 Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 

 Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 

 Styrke håndteringsevnen 

 Mindre tap av materielle verdier 

 
Brannsjefen sammendrag:  
2019 har hittil forløpt bra i forhold til vår visjon. Ingen har omkommet i brann eller i trafikkulykker i 1. tertial. Vi er heller ikke kjent med at noen 
har pådratt seg alvorlige skader i branner eller i trafikkulykker. Vi har ikke hatt skader på ansatte, men en alvorlig nestenulykke.  
 
Brannvesenet er på vei til å nå de fleste av de oppsatte målene i handlingsplanen for 2019.  
 
Det samlede sykefraværet er redusert fra 5,7 % i første tertial 2018 til 3,6 % i første tertial 2019.  
 
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 7,2 mill. (se vedlegg 1). Hovedårsaken til det store avviket skyldes at det negative premieavviket 
for 2018 på kr. 4,5 mill. er amortisert (inntektsført). I tillegg har vi mindreforbruk (ubesatte stillinger) under fast lønn og overtid/ekstravakter. Det 
er bare mindre avvik under inntektssiden.  
 
Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 0,04 mill. Det er kjøpt inn nytt navigasjonsutstyr til brannbåten som er montert og satt i drift.  
 
ABBV oppdaget sommeren 2018 at feie- og tilsynsleverandør har fått betalt for tilsyn de ikke har utført. ABBV anmodet derfor om, og fått, en 
internrevisjon av feie- og tilsynstjenesten fra forvaltningsrevisjonen i Bærum. Revisjonsrapporten ble oversendt i februar 2019. Saken følges 
opp i 2. tertial. 
 
Arbeide med å etablere Asker og Bærum brann og redning (ABBR) har kommet langt: 

 Ledere er innplassert med unntak av en seksjonsleder og to brigadeledere. Disse tre stillingene skal lyses ut ekstern.  

 Mandatbesvarelser fra faggruppene er levert. 

 ROS-analyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse er utarbeidet og anbefalt av styringsgruppen. 

 Budsjett 2020 og foreløpig langtidsbudsjett 2020 – 2023 er utarbeidet og anbefalt av styringsgruppen 

 Forhandlinger for ny særavtale er startet opp. 

 



 
 
 
 
 
 
Rapportering på øvrige mål i henhold til handlingsplan 2018 
 

Nr.   Status for mål  

  Oppnådd I rute Vil ikke bli 
oppnådd 

Merknad 

 
Særskilte utfordringer  

 Prosjekt: Vårt fremtidige brannvesen  X   

 Trygg hjemme  X   

 Øke håndteringsevnen ved å samarbeide med andre nødetater og 
nabobrannvesen 

 X   

 Utnytte ressursene effektivt (KPI og Benchmarking)  X   

Målstyringsdokumenter  
 Utarbeide tertialrapporter og brannsjefens virksomhetsrapport  X   

 Utarbeidelse av økonomiplan for 2020 – 2023 med budsjett samt 
handlingsplan for 2020 

 X   

 
Mål KPI og «benchmarking»  
Jobber frem gode styringsindikatorer for effektivitet og tjenestekvalitet 
innenfor brann- og redningstjenestene sammen med syv andre store 
brannvesen innen 2022. 

 
 

X   

 
Mål forebyggende  
1 Ingen branndøde og ingen «storbranner»  

 
Særskilt satsningsområde: 

a. Mer enn 40 prosent av boligbrannene i Asker og Bærum i 
2017 startet i forbindelse med matlaging. Komfyrbranner og 
komfyrvakt var derfor eget satsningsområde i 2018 og vil 
fortsatt få stort fokus i 2019. Spørreundersøkelse, om blant 

 X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
Spørreundersøkelsen ble ikke 
gjennomført i 2018 som planlagt, men i 
2019. Leverandøren av disse tjenesten 
anbefaler ikke å gjennomføre ny 



annet komfyrvakt, som ble gjennomført i 2018 skal gjentas i 
2019 for å se utviklingen på dette området.  

b. Boliger for personer med omsorgsbehov inklusiv 
omsorgsboliger skal vies særskilt oppmerksomhet etter 
behov. 

 
 

X 

 
 
 
 
 

spørreundersøkelse før 2020. Vi velger 
å følge anbefalingen.   

Delmål forebyggende  

2 BRIS 

DSB vil i 2019 komme med en ny versjon av det nasjonale 
rapporteringsverktøyet BRIS. Vi skal etablere rutiner for bruk av 
«nye» BRIS for mer målrettet arbeid mot utfordringene som 
fremkommer i denne nasjonale statistikkbasen 
 
 

  
X 

  

3 
 

Kompetanse internt 

Avdelingen skal fokusere på å implementere «Behov – Løsning – 
Test - metoden» i daglige rutiner og arbeidsmetoder for alt det 
forebyggende arbeidet. (Kunnskapen ble tilegnet i 2017). Vi skal 
etablere systematikk for evaluering av eget arbeid. Kompetanse og 
ressurser på tvers av seksjoner og enheter skal utnyttes bedre. 

  
X 

  

4 Befolkningen generelt 

De som mottar feietjenester 
Vi skal sikre at feietjenesten blir gjennomført som beskrevet i 
eksisterende avtaler gjeldende fra 1.1.2016 (Asker) og 1.3.2016 
(Bærum).  Dette tilsvarer 4647 tilsyn samt feiing av 5202 pipeløp i 
Asker og 8310 tilsyn samt feiing av 8155 pipeløp (inkludert 
etterslep fra 2017) i Bærum kommune.  
Regionsamarbeidet har i 2018 utarbeidet forslag til hvordan 
feietjenester til fritidsboliger skal gjennomføres. Vi starter opp dette 
arbeidet i 2019.  
Nytt og forbedret anbud for feietjenestene skal ferdigstilles og nye 
avtaler gjeldende fra 1.1.2020 skal signeres. 

  
 

X 

 
 
 

 
 
ABBV oppdaget sommeren 2018 at 
feie- og tilsynsleverandør har fått betalt 
for tilsyn de ikke har utført. ABBV 
anmodet derfor om, og fått, en 
internrevisjon av feie- og 
tilsynstjenesten fra 
forvaltningsrevisjonen i Bærum. 
Revisjonsrapporten ble oversendt i 
februar 2019. Saken følges opp i  
2. tertial.  

 Barn og ungdom 
a. Vi skal tilby alle femåringene i barnehagene i Asker og Bærum å 

delta i vårt opplæringstilbud. Et særskilt mål er å få temaet 
brann som en obligatorisk del av læringsplanen.  

  
X 

  



 b.  Vi skal tilby alle som går i 4. klasse på barneskoler i Asker og 
Bærum undervisning i forbindelse med Brannvesenets 
julekalender.  

 X   

 c. Vi skal tilby alle ungdomsskoler evakueringsøvelser med 
påfølgende undervisning til alle elever som går i 10. klasse. 
Undervisning skal inneholde forebyggende arbeid og 
relasjonsbygging 

 X   

 Nasjonale kampanjer 
Vi skal delta på alle relevante nasjonale kampanjer der DSB har 
regi eller er samarbeidspartner (Komfyrvaktkampanjen (ca 50% 
av alle boligbranner starter i.f.m. matlaging) , Brannvernuka, 
Aksjon boligbrann m.m.). 

  
X 

  

6  Byggesak og annen saksbehandling:  

Alle saker skal behandles innen to uker. 
  

X 
  

7  Utsatte grupper - «Trygg Hjemme»:  

Vi skal i større grad rette fokus mot systematiske, målrettede og 
tilpassede tiltak/aktiviteter/prosjekter for å hindre økning i antall 
bekymringsmeldinger. 

  
X 

  

9  Virksomheter:  

Vi skal fullføre risikokartlegging av særskilte brannobjekter. 
Eldre lager-/produksjonsbygninger som ikke er særskilte 
brannobjekter skal kartlegges. 

  

? 
 Kartleggingen av særskilte brannobjekter 

er mer tidkrevende enn først antatt. I 
tillegg er seksjonen som utfører 
oppgavene vesentlig redusert som følge 
av permisjon og sykdom. Det er derfor 
noe usikkerhet knyttet til om målet blir 
nådd. 

10.  Vårt nye brannvesen:  

Sammen med representanter fra Hurum og Røyken skal vi 
fullføre bestillingen fra prosjektgruppa i forbindelse med «Vårt 
fremtidige brannvesen fra 2020. 

  
X 

  

 
Mål beredskap  

 Ved branner og akutte ulykker skal utrykningsstyrken være 
underveis for å hjelpe (forspenningstid) innen 60 sekunder i 
tidsperioden 07-23 og 90 sekunder i tidsperioden 23-07, etter 
mottatt alarmmelding. For deltidsstyrken på Tofte, som vil bli 
en del av ABBR 1.1.2020, er tilsvarende mål om 4 minutter 
forspenningstid på dagtid og 6 minutter på kveld og natt. 

  X 
 
 
 

Gjennomsnittlige forspenningstider var 49 
sekunder i tidsperioden 07:00-23:00 og 
124 sekunder i tidsperioden 23:00-07:00. 
Ingen avvik i tidsperioden 07.00-23.00. 
Avvik på 34 sekunder i tidsperioden 23.00-
07.00. Vi er ikke fornøyd med å ikke innfri 
kravet til forspenningstid på natt og vil 



arbeide for at vi klarer å forbedre oss på 
dette punktet. 

 Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse 
med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, 
sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og 
konsentrerte industriområder. 
Innsatstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter 
i tettstedet. 
 

   Forskriftskrav ble innfridd til alle typer 
objekter i første tertial. Vår 
gjennomsnittlige utrykningstid til 
bygningsbranner (summen av 
forspenningstid, kjøretid og 1 minutt 
beregnet riggetid) var 9 minutter og 13 
sekunder i Asker og Bærum, fordelt med 
gjennomsnitt på 7 minutter og 57 sekunder 
i Asker og 10 minutter og 46 sekunder i 
Bærum. 
 
Gjennomsnittlig innsatstid til trafikkulykker 
var 7 minutter og 12 sekunder i Asker og 
Bærum.  
 
Økt trafikktetthet i både Asker og Bærum 
gjør at vi i stadig større grad må innrette 
vår aktivitet etter trafikale forhold. Fornebu 
brannstasjon har siden etableringen hatt 
«kjernetid», hvor de må oppholde seg 
innenfor et begrenset område for å ivareta 
god beredskap. Det samme gjelder Asker 
brannstasjon, hvor vi stiller strenge krav til 
distriktsberedskap. Alle brannstasjoner har 
distriktsansvar og oppmerksomhet rettet 
mot god beredskap til enhver tid. 

 Holde bygninger, biler og utstyr i sikkerhets- og driftsmessig 
forsvarlig stand, på økonomisk sett mest gunstig måte 

 X   

Delmål beredskapsavdelingen 

11 Ingen ulykker eller alvorlige nesten ulykker i forbindelse med 
utrykning, innsatser eller øvelser. 

 X  Det har vært en fraværsulykke i 
forbindelse med en øvelse (skulder ut av 
ledd). 

12 
 

Følge opp pålegg fra Arbeidstilsynet vedrørende bygninger og 
dokumentasjon. 

 X   



13 Gjennomføre kjøregårdstrening og opplæring av utrykningssjåfører 
for å redusere risikoen for ulykker og skader. 

 X   

14 Gjennomføre operativ ledertrening på ulike nivå. Ledertreningen vil 
primært bli gjennomført på vakt, hvor de ulike ledernivåene blir 
øvet. 

X    

15 Øke kompetansen ved å gjennomføre pålagt ROC kurs for 
båtførere, samt gjennomføre opplæring på IUA båt (Oskar 76). 

 X  Ingen har hatt behov for denne 
opplæringen i første tertial. 

16 Delta aktivt i etablerte arbeidsgrupper for bruk av skjærslukker og 
CAFS (Compressed Air Foam System). 

 X   

17 Gjennomføre opplæring i bruk av skum, samt få avklart 
miljømessige konsekvenser ved anvendelse av skum. 

X    

18 Gjennomføre kurs i medarbeidersamtaler for ledelsen av 
beredskapsavdelingen og brannmesterne. 
 
 

 X   

19 Utbedre påpekte mangler etter gjennomførte vernerunder.  X   
20 Planlegge og tilrettelegge for endringer i forbindelse med «Vårt 

fremtidige brannvesen fra 2020». 
 X   

 
Mål markedsavdelingen  

 ABBV skal bidra med å redusere kommunenes behov for 
overføringer med inntekter fra alarmtjenesten. Alarmtjenesten 
skal i tillegg være med å bidra til at ABBV redder liv og verdier. 
Vi skal fortsatt satse på boligkunder og boligsameier, tilby 
alarmoverføring fra bedrifter og institusjoner samt ta vare på 
eksisterende kunder slik at ABBV kan beholde dagens struktur 
og utnytte de interne ressursene som er til rådighet. 

    

Delmål markedsavdelingen 

21 3 % vekst på abonnementsinntektene fra bolig-, boligsameie- og 

bedriftskunder, under forutsetning av det ikke blir store endringer i 

kundeforholdet til eierkommunene 

 X  I rute etter fakturering for 1. og 2.kvartal 

22 Planlegge, tilrettelegge og iverksette endringer og forbedringer i 
forbindelse med «Vårt fremtidig brannvesen 

 X  Mandatbesvarelse og anbefaling til 
strategi levert 1.4. 

23 Jobbe aktivt med å effektivisere arbeidsprosesser. Se på 
muligheter for å digitalisere prosesser og oppgaver for økt gevinst 
og brukeropplevelser. 

 X  Kontinuerlig fokus på å effektivisere og 
forbedre prosesser og KS-rutiner 



24 Sterk fokus på service. Respondere på skriftlige henvendelser 
senest innen 48 timer, og alltid være betjent i kontortiden (inklusiv 
lunsj, ferier, møter) for kunder, samarbeidspartnere og internt i 
ABBV. 

 X  I rute. 

25 Fokusere på høy faglig kompetanse for å kunne levere god kvalitet. 
Gjennomføre en fagdag 

 X  Kontinuerlig fokus på å levere kvalitet. Ikke 
gjennomfør fagdag ennå, men har 
gjennomført flere kortere fagmøter 

26 Gjennomgå rutiner og arbeidsprosesser samt sørge for at 
avdelingen har nødvendige skyggefunksjoner 

 X  Godt i rute på dette området. 

 
Mål administrasjonsavdelingen  

 Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal, 
arkiv/saksbehandling, budsjett, regnskap og rapportering. 
 
 
 

    

Delmål administrasjonsavdelingen 

27 Ferdigstille prosjektet «elektronisk personalarkiv». Utarbeidelse og 
implementering av rutiner og opplæring av ledere. 

 X  Det jobbes med å få dokumentene inn på 
sikker sone. Dette er dokumenter som er 
av sensitiv karakter (f.eks. oppfølgning av 
sykemeldte, personalsaker). 
Rutinebeskrivelser og opplæring av ledere 
vil foregå i 2. og 3. tertial.  

28 Utarbeidelse og implementering av rutiner for internkontroll rundt 
personvern. 

 X  Det er utarbeidet en erklæring om data og 
informasjonssikkerhet som skal signeres 
av alle ansatte. Årlig internkontroll av 
informasjonssikkerhet er utført 11.04.19.  

29 Ferdigstille lederhåndbok.   X Dette skyves til 1. tertial 2020 grunnet 
andre mer presserende oppgaver i 2019.   

30 Lære opp interne brukere i ny versjon av rekrutteringsmodulen 
Webcruiter. 

 X  Opplæring vil foregå i 3. tertial. 

31 Utrede om vi har de riktige systemene tilgjengelig for 
personaloppfølging. 
 

  X Dette skyves til 1. tertial 2020 grunnet 
andre mer presserende oppgaver i 2019. 
Vil utrede om nytt saksbehandlingssystem 
kan dekke behovet.  



32 Utføre oppgavene i avdelingens mandat for «Vårt fremtidige 
brannvesen» 

 X  Avdelingen jobber systematisk med de 
oppgavene som må ferdigstilles før ABBR 
er en realitet 1.1.2020.  

33 Følge Asker kommunes prosjekt i forbindelse med overgang til den 
nye web-baserte databasen i regnskapssystemet United4 Business 
World (tidligere Agresso), som skal tas i bruk 1.1.2020. 

 X  Det er gjennomført «workshops» i løpet av 
1. tertial. Testing starter i 2. tertial.  

34 Implementere nytt sak og arkiv system i samarbeid med Asker 
kommune 

 X  Det er gjennomført «workshops» i løpet av 
1. tertial. Testing starter i 2. tertial. 

 
Mål for HMS  

 ABBV skal arbeide aktivt for å forebygge ulykker, nestenulykker og 
helseskader. Vi skal skape et trygt arbeidsmiljø med høy trivsel. 
Driften skal påvirke ytre miljø minst mulig. Helse, miljø og sikkerhet 
skal planlegges og prioriteres høyere enn produksjon av tjenester og 
økonomi. 

    

Delmål helse miljø og sikkerhet: 

35 Følge opp pålegg fra arbeidstilsynet X   Påleggene er lukket og tiltakene som er 
igangsatt. Tiltakene ble godkjent av 
Arbeidstilsynet 22.05.2018. 

36 Følge opp resterende tiltak i prosjektet Trygg på jobb og overføre 
prosjektet til linjen 

 X  Dette ble gjennomført i 2018. 

37 Ikke mer enn 5 personskader inklusiv skader under trening  X  Det er registrert en skade med fravær i 
forbindelse med øvelse overflateredning. 
Skaden er meldt til NAV og intern 
behandling er gjennomført.  

38 Ikke mer enn 10 skader på materiell, inklusiv skader på brannbiler.  X  Det er registrert to skader på biler. En på 
brannbil og en på ladeledningen til A01.  

39 Følge opp handlingsplan for BHT.  X  Samarbeidsmøte og utarbeidelse av 
handlingsplan med Synergi helse ble 
gjennomført januar 2019. Flere tiltak er 
gjennomført pr. 1. tertial 2019, blant annet 
kurs i stressmestring, arbeidsplass-
vurderinger og kurs i ergonomi.  

40 Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg  X  Det er gjennomført 2 AMU-møter i  
1. tertial. AMU har eieransvaret for 
oppfølgingen av medarbeider-
undersøkelsen (10 faktor). 



41 Gjennomføre vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg og 
følge opp avvik og merknader. 

 X  Vernerunder er planlagt gjennomført i  
3. kvartal på alle brannstasjoner og 
øvingsanlegg.  

42 Behandle HMS-avvik systematisk og korrekt.  X  HMS-avvik behandles på alle AMU, møter, 
ledermøter og avdelingsmøter. 
Kontinuerlig oppfølging av ledere i linjen. 

43 Følge opp forfallslisten  X  Forfallslisten er på agendaen i hvert AMU-
møte. Ved årlig HMS-revisjon i april 2019 
ble forfallslisten oppdatert med status på 
de ulike aktivitetene.  

44 Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte.  X  Frist for å gjennomføre 
medarbeidersamtale er 01.02.2020. 
Gjennomførte samtaler registreres i GAT 
av hver enkelt leder.  

45 Sørge for at HMS settes på dagsorden i alle ledermøter, 
avdelingsmøter og AMU-møter. 

 X  HMS og avvik er på agendaen i alle 
ledermøter, avdelingsmøter og AMU-
møter.  

46 Følge opp IA-arbeidet i ABBV iht vedtatte mål og delmål, herunder 
styrket tilrettelegging for alternative oppgaver. 

 X  Ny IA-avtale innebærer at det ikke vil bli 
inngått en avtale mellom partene på 
samme måte som tidligere. I ABBV står IA 
på agendaen i alle ledermøter og AMU-
møter, og det er fokus på å finne egnete 
tilretteleggingstiltak der det er aktuelt. 

47 Jobbe aktivt for økt nærvær og at samlet sykefravær ikke blir 
høyere enn i 2009 (3,2%) 

 X  Sykefraværet for 1. tertial 2019 er 3,6 %. 
Det jobbes godt med tidlig intervensjon og 
identifisere tilretteleggingsmuligheter.  

48 Utarbeide handlingsplan for AMU 2020  X  Handlingsplan for AMU vil bli utarbeidet i 
forbindelse med årsrapporten fra AMU 
2019 i 3. tertial.  

49 Planlegge og tilrettelegge for HMS-endringer i forbindelse med 
«Vårt nye brannvesen fra 2020». 

 X  ABBV i samarbeid med Røyken brann og 
redning og Hurum brannvesen arbeider 
systematisk med å skape trygghet og 
forutsigbarhet i omstillingsprosessen med 
vårt nye brannvesen. Det er opprettet 
faggrupper som ivaretar alle fagmiljøer og 
hvor HMS-rutiner og -retningslinjer 
samordnes.  
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Møteplan 2. halvår 2019 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/243    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.05.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret vedtar møteplan 2.halvår 2019 som foreslått 

 

 
 

Saksutredning: 
 

For 2.halvår 2019 avholdes møter i formannskapet og kommunestyret på tirsdager i Asker 

kommune. 

 

Bærum kommune har formannskapsmøter på tirsdager og kommunestyremøter på 

onsdager. 

 

Brannsjefen foreslår derfor primært å legge styremøtene til torsdager for å unngå 

kollisjoner. 

 

Følgende møteplan foreslås: 

Uke 38: torsdag 19.09 kl. 18:00 på Hurum brannstasjon 

Uke 44: torsdag 31.10 kl. 18:00 på Asker brannstasjon 

Uke 48: torsdag 28.11 kl. 18:00 på Asker brannstasjon  

 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Regulert investeringsbudsjett versjon 2-2019 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/265    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.05.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett 

versjon 2-2019 slik det er presentert i denne sak. 

 

 
 

Saksutredning: 

I regulert investeringsbudsjett versjon 2-2019, har vi lagt inn midler til etablering av en ny 

garderobeløsning på Isi som vil ivareta krav om ren/skitten sone. Det er planlagt å gå til 

innkjøp av container med garderobe og toalett i skitten sone, samt dusj og toalett i ren 

sone.  

 

Det har vært diskutert om det ville være hensiktsmessig å utføre vask og tørk av 

utrykningstøy, samt røykdykkerapparater på Isi. Vi har kommet frem til at det vil være en 

bedre ressursutnyttelse, samt kreve mindre investeringer på Isi, å fortsette og utføre dette 

på de stasjonene som allerede har vaskemaskiner og tørketromler. Etablering av 

vaskemaskiner og tørketromler på Isi ville sannsynligvis også medført behov for å 

oppgradere strømforsyningen.  

 

Ny lagerhall på Isi lå inne i regulert investeringsbudsjett for 2018 med et budsjett på  

kr. 200 000,-. Underveis i dette prosjektet ble det avdekket at den lagerhallen vi hadde sett 

på, ikke tålte store snømengder og prosjektet ble stoppet. Vi ønsker å prioritere å få på 

plass en ren/skitten garderobe løsning i 2019 og setter derfor lagerhall på vent inntil videre.  

 
Vedlegg:  

Investeringsbudsjett versjon 2-2019 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen" 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/244    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.05.2019 

 

Innstilling: 
 

 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:  

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 

 
Prosjektleder orienterer muntlig på styremøte. 
 
 
 

Vedlegg:  

 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Asker og Bærum brannvesen IKS 
P.B. 353, 1372 Asker 

Besøksadresse: Fredtunveien 5 
Internett: www.abbv.no 

 

Org. Nr. 980 358 380 
Bank: 1503 27 76490 

Telefon: 66 76 42 00 
e-post: abbv@asker.kommune.no 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv:  033  
Arkivsaksnr.: 19/245     

 
 

Status i arbeidet med oppfølging av revisjonsrapporten av 
feiertjenesten  
 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:  
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 
 
 
 
 

Saksutredning: 

I henhold sak 13/19 Revisjon av feietjenesten er det: 

 Innhentet en vurdering fra KS-Bedrift (vedlegg 1) 

 Gjennomført arkivkontroll hos Feie- og tilsynstjenester AS (Asker) med samtlige 
tilsynsrapporter der leverandør har registret at tilsyn er utført er kontrollert (vedlegg 2 
og 3) 

 Gjennomført et møte med leverandør (vedlegg 4) 
 
Vurderingen fra KS bedrift oppsumerer på følgende måte: 
 

Samlet vurdering  
Det er påvist feilregistrering i Kom-Tek som leverandøren ut fra forholdene må ta 
ansvaret for. Feilregistreringen har medført uriktig utbetaling av vederlag, og påført 
ABBV et økonomisk tap. Dette må anses som brudd på inngått kontrakt, og danner 
rettslig grunnlaget for inndrivelse.  
 
ABBV har på vegne av eierkommunene ansvar for at innbyggerne får de tjenestene de 
har krav på til riktig pris, og kan ikke akseptere at offentlige midler brukes feil og at 
kontraktsbrudd ikke får følger. Som kommunalt eid selskap bør ABBV i denne 
sammenheng opptre korrekt og sikre en forsvarlig og rettssikker saksbehandling. 
Selskapet bør derfor basere inndrivelsen av uriktig utbetalt vederlag på faktum og det 
som kan dokumenteres, og ikke på prosentvise anslag, selv om de er velbegrunnede. 
Det bør ikke igangsettes inndrivelse av mer enn det det er faktisk grunnlag for.  

 
På den bakgrunn bør det etter vår vurdering foretas en kontrolltelling for 2017 og 2018 
for å avdekke de faktiske feilutbetalinger som har funnet sted i denne perioden.  

I møte med leverandør kom det frem at han: 
1. Ønsker å betale tilbake for mye utbetalt. 



[Skriv inn tekst] 

 

2. Ønsker å gjennomføre så mange av de manglende tilsyn som han klarer i 2019 og 
få betalt for det (samme pris som vanlig tilsyn), uten at det går utover det øvrige 
tilsynsarbeidet som skal utføres i 2019.  

3. Ønsker adressene ABBV har funnet hvor det er registret manglende tilsynsrapport.  
4. Ønsker å få godkjent tilsyn hvor huseier skriftlig dokumenterer at tilsyn er utført selv 

om tilsynsrapport mangler.   
 
Brannsjefen ønsker å godkjenne en tiltaksplan signert av både leverandør og brannsjef som 
er basert på prinsippene nevnt over. Det er viktig at så mange som mulig av de tilsynene 
som innbyggerne har betalt for gjennom feieavgiften blir utført. Brannsjefen er derfor glad 
for at leverandør ønsker å prioritere dette. 
 
Brannsjefen mener imidlertid at det ikke skal gjennomføres manglene tilsyn fra 2016, da det 
er tilsyn som skal gjennomføres på nytt i 2020 og at tiden mellom to tilsyn ellers kan bli for 
kort. 
 
 
 

Vedlegg 1 Notat av 06.05.2019 fra KS Bedrift; Innkreving av for mye utbetalt vederlag for 

feietjeneste som følge av kontraktsbrudd 

Vedlegg 2 Arkivkontroll Asker 2016 – 2018 

Vedlegg 3 Beregning etter arkivkontroll Asker 

Vedlegg 4 Ikke godkjent referat fra møte mellom ABBV og Feie- og tilsynstjenester 

15.05.19 

 

 

Anne Hjort 
brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Informasjon om hvordan et deltidsbrannvesen er organisert ved konstituert brannsjef 

Nils Georg Nordskag i Hurum brannvesen 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/246    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.05.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:  

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Konstituert brannsjef Nils Georg Nordskag i Hurum brannvesen orienterer muntlig på 

styremøte. 
 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Informasjon vedrørende varsel fra KLP om oppsigelse som pensjonsleverandør til 

ABBV 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/264    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.05.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:  

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 

 
Muntlig orientering på styremøte. 

  

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eventuelt 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/111    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.05.2019 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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