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 Fase 2 i arbeidet med sammenslåing av brannvesenene i Follo og i Mosseregionen (NFB, SFB og 

MOVAR)  - 10.06.14 

 «Analyse av utfordringene på kort og lengre sikt innen feltet» 
 

Oppdraget fra Follorådet om en analyse av utfordringene på kort og lengre sikt for brann og 

redningsvesenet (B&R) er å oppfatte som å omfatte både generelle utviklingstrekk for norsk brann og 

redningsvesen og spesifikke forhold knyttet til utviklingen i Follo og Mosseregionen. Brannstudien 

(Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og 

ressursbruk) fra desember 2013 til DSB har gitt en grundig gjennomgang generelt for brann og 

redningsvesenet i Norge.  

I prosjektrapporten FMBR (juni 2013) til Follorådet er det gitt en kort beskrivelse av utfordringene 

relatert til Follo og Mosseregionen (fase 1). I fase 1 ble også kommuneplanene for de enkelte 

kommunene i regionen gjennomgått med sikte på hva som er fastlagt i den enkelte kommunes 

overordnede planer (vedlegg 4). 

Innledningsvis vil vi peke på Kritiske suksessfaktorer for brann og redningsvesenets organisering og 

dimensjonering – forberede og håndtere (kilde: Brannstudien): 

Responstid/innsatstid 

Tilgang på nok personell i førsteinnsats 

Tilstrekkelig antall mannskaper i tilleggsinnsats  

Formalisert samhandling med andre nødetater 

Samhandling med statlige beredskapsressurser og transportaktører 

Faglig sterke nødalarmeringssentraler 

Spesialkompetanse 

Spesialutstyr 

Gode og sikre teknologiske løsninger for samband 

Oversikt gjennom ressursregister og digitalt kartverk. 

I tillegg er det viktig med gode fagmiljøer med interessante oppgave og utviklingsmuligheter, samt 

evne til å analysere og lære. 

Utfordringer for brann- og redningsvesenet knyttet til utviklingstrekk  
 

Det er (minst) tre årsaker som påvirker dimensjonering og organisering av fremtidens brann- og 

redningstjenester: 

1) Endring i samfunnet 

2) Følger av hendelser 

3) Endringer i brann- og redningsvesenet 

4) I tillegg kommer utfordringene med demokratisk styring og kontroll. 
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1. Endringer i samfunnet 

 

Befolkningen i regionen 

Folketallet i regionen er ca 193.000 mennesker, hvorav 31 % hører under NFB, 26 % under SFB 

og 39 % under MIB (inkl Vestby). Middels prognose anslår antallet til å øke til vel 250.000 i løpet 

av 25 år. Andel over 67år øker, med en kraftig økning i antall over 80 år mot slutten av perioden. 

Politikken i mange av kommunene er at flere eldre blir hjemmeboende med hjelp hjemme, og 

det blir ulike typer boligløsninger. Risikoutsatte grupper øker. 

Befolkningen er ikke lenger ensartet som tidligere. Det er en økende andel med 

innvandrerbakgrunn (annet språk og annen sikkerhetskultur). Det er også større bevissthet om 

krav til sikkerhet i samfunnet. Denne utviklingen forventes å fortsette. 

Brannvesenet er ofte første nødetat til stede på skadestedet. Etter sentralisering av de øvrige 

nødetatene er det viktig å beholde lokalkunnskap og fysisk nærhet i lokalisering av 

stasjoner/baser. 

 

Bebyggelse og infrastruktur i regionen 

Urbaniseringen med økt befolkning i byer og tettsteder gir flere høye hus og flere ulike 

boligløsninger. Befolkningen i tettstedene vil øke, spesielt de store tettstedene og tettstedene 

med skinnegående infrastruktur. Dette er en villet politikk nasjonalt og regionalt. Det må antas å 

bli liten økning i spredt bosetning. 

Bebyggelse som krever spesiell oppmerksomhet er den verneverdige trehusbebyggelsen i 

Verket i Moss, i Son og i Drøbak (kfr også hendelsen i Lærdal nylig). Nytt stort universitet på Ås 

vil stå ferdig om få år. 

Eksisterende og planlagte nye eller utvidede næringsområder er vesentlig lokalisert langs 

hovedveiene (spesielt E6 og E18), spesielt Vestby og Ski og Råde/Rygge (suppleres av 

lokalkjente) 

Eksisterende og nye infrastrukturtiltak som gir vesentlige utfordringer for brann og 

redningsvesenet i regionen er: Oslofjordtunellen, utvidet/ny kryssing av Oslofjorden (beslutning 

innen 2016), jernbanen og Follotunellen (ferdig ca 2021), Rygge flyplass (med nedleggelse av 

flystasjonen m/brannstasjon), utbygging av Moss havn, evt. flytting av Moss stasjon i tunell, E6 

og E18. 

Godstransport/farlig gods E6 og E18. Det er økt transport av LNG på veiene. Omfanget av frakt 

av petroleum på veiene øker ikke totalt, men lagerholdet reduseres, slik at lageret i stor grad er 

på veiene. LNG øker som energikilde i boliger, spesielt i boligblokker. 
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2. Endringer som følge av hendelser 

Ulykker på vei og bane utgjør 20 % av alle innsatser fra B&R nasjonalt. Det har vært en jevn 

økning i hele 2000-tallet. Vi kan anta at andelen er høyere i Follo/Mosseregionen. Iflg 

Brannstudien forventes veksten i biltrafikken å øke fremover (NTP 2014-2023). Antall alvorlige 

ulykker har hatt en kraftig nedgang, selv om tallet på ulykker har økt. Selv om det har vært få 

ulykker med farlig gods, uttaler Brannstudien at samfunnsutviklingen tilsier en fortsatt økning 

av transport av farlig gods. Tanklagrene er i større grad «på veien». 

Redningsoppdrag knyttet til hendelser i sjø og vassdrag er også aktuelt. Bl.a. er det stor trafikk 

med store cruisebåter/ferger i trange farvann på Oslofjorden. Antall dykkeroppdrag har generelt 

økt. I Norge omkommer flere personer ved drukning enn ved brann.  

Det er forventet at B&R i fremtiden vil måtte ivareta flere oppgaver enn i dag knyttet til 

naturskapte hendelser, ikke bare ved tørkeperioder med skogbrann, men også ved skader ved 

flom, stormflo og skred. Det kan og være aktuelt med assistanse ved ivaretagelse av kritisk 

infrastruktur som vei, vann og strøm. 

3. Endringer i brann- og redningsvesenet 

Endringer i oppgaver og økende krav til kompetanse gir nye utfordringer for B&R. Både 

teknologi og arbeidsoppgaver påvirker forventningene som allmennheten og andre 

beredskapsaktører har til B&R. Dette er med på å definere hva B&R skal gjøre. 

Rekruttering og bemanning 

Generelt er det en utfordring å få tilstrekkelig personell til deltidsmannskaper, mens det for 

stillinger i heltid er mange søkere. Stillingskategorier som har økt på landsbasis de siste årene er 

røykdykkere og kjemikaliedykkere. I vår region ser vi imidlertid konkurranse om kompetente 

brannmenn, spesielt innen forebyggende virksomhet (ingeniører, feiere). Det er også behov for å 

rekruttere personell innen samfunnssikkerhet og beredskap (ROS). 

Teknologi og utstyr 

Også innen B&R er det en stadig utvikling av teknologi og utstyr. Ny teknologi kan endre 

forutsetningen for hvordan B&R organiseres og dimensjoneres. Ikke minst utfordrer ny 

teknologi økonomien, og den stiller ofte krav til økt eller endret kompetanse. Eks er nytt løfte- og 

tetteutstyr, mobile brannvifter, avansert slokkeutstyr og nye metoder for hurtigfrigjøring og 

akuttmedisinsk behandling. F.eks. kan dagens kjøretøy by på utfordringer ved ulykker der 

personer må frigjøres hurtig og ved branner. 

Nødnett til erstatning for 110-sentraler 

I juni 2011 vedtok Stortinget at Nødnett skal bygges ut for å bli et landsdekkende radiosamband 

for nød- og beredskapsetatene. Dette betyr bl.a. helt nytt kommunikasjonsutstyr og ny 

funksjonalitet for 110-sentralene. Dette gir bedre koordinering og samband med de øvrige 

nødetatene og bidrar til en mer effektiv innsats i kritiske situasjoner, koordinering av 

innsatsstyrker og samhandling mellom nødetatene. Alle tre selskapene hører i dag til samme 

110-sentral. 
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Mer oppmerksomhet om evaluering - læring og analyse som gir anvendt kunnskap 

For å kunne følge med i en rask utvikling er det behov for å ha økt oppmerksomhet mot 

evaluering og læring. Dette innebærer også overføring av kunnskap og kompetanse internt i 

brann og redningsvesenet med utgangspunkt i enkelthendelser og oppdrag. 

Økt fokus på forebyggende arbeid 

De siste årene har det vært mer fokus på forebyggende arbeid, og dette arbeidet har blitt mer 

systematisert og formalisert. Forebyggende arbeid gjøres i samarbeid med kommunene og bl.a. 

på grunnlag av risiko- og sårbarhetsanalyse.  

 

4. Demokrati og styring 

Brann og redningsvesenet er i dag interkommunale selskap, eid av de 11 kommunene i regionen. 

Regjeringen har kommet med sterke signaler om at kommunene bør bli større (og færre). I 

Brannstudien foreslår utvalget en modell med fylkesvise brannvesen. (Som eksempel fra andre 

land kan nevnes at i England er B&R underlagt fylket, unntatt i storbyene, som har sitt eget.) 

Disse endringsprosessene som nå er startet opp etter regjeringsskiftet, vil nødvendigvis ta noe 

tid. Det vi kan regne med er at utviklingen vil gå mot større brann- og redningsvesen, underlagt 

demokratisk kontroll, og med lokalisering av stasjoner med utgangspunkt i risiko- og 

sårbarhetsanalyser. Vi kan anta at dagens brannstasjoner stort sett vil bestå. 

De tre selskapene ligger i to fylker. Dette betyr at et eventuelt nytt selskap må forholde seg til, og 

rapportere til, to fylkesmenn. Likevel tar det ikke mer enn tre kvarter å kjøre fra nord til sør i 

området.  

 


