
 

 

Sandefjord brann og redning 

Fremtidig organisering og stasjonsstruktur 
Ekstern utredning med tilrådninger 

  
 

Oppdragsnr.: 5199287   Dokumentnr.: Stasjonsstruktur-R01   Versjon: J03   Dato: 2020-05-01 

 

  
 



Fremtidig organisering og stasjonsstruktur 

 
Ekstern utredning med tilrådninger  
Oppdragsnr.: 5199287   Dokumentnr.: Stasjonsstruktur-R01   Versjon: J03 

  

2020-05-01  |  Side 2 av 37  

Oppdragsgiver: Sandefjord brann og redning 

Oppdragsgivers kontaktperson: Anne-Sofie Heum / Carl F. Jacobsen 

Rådgiver: Norconsult AS, Apotekergaten 14, NO-3187 Horten 

Oppdragsleder/ fagansvarlig: Kevin H. Medby 

Andre nøkkelpersoner: Tore Andre Hermansen, Jørn Harald S. Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J03 2020-05-01 Endelig utgave av rapport KHMe ToAHe/JSA KHMe 

B02 2020-04-22 Arbeidsdokument - for faktasjekk av SBR. KHMe ToAHe KHMe 

A01 2020-04-21 Arbeidsdokument KHMe   

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  



Fremtidig organisering og stasjonsstruktur 

 
Ekstern utredning med tilrådninger  
Oppdragsnr.: 5199287   Dokumentnr.: Stasjonsstruktur-R01   Versjon: J03 

  

2020-05-01  |  Side 3 av 37  

 Sammendrag 

Norconsult er av Sandefjord kommune, Sandefjord brann og redning (SBR), bedt om å utrede og å vurdere 

alternativer for fremtidig organisering av brannvesenet og brannstasjonsstruktur i kommunen. Bakgrunnen for 

dette er at tettstedet Sandefjord i løpet av en 8-10 års periode vil nå 50.000 innbyggere. Dette vil medføre at 

forskriftskravet om to kasernerte vaktlag blir gjeldende.  

SBR har også nylig vært igjennom en utredningsprosess som så på muligheten for sammenslåing med Larvik 

brann og redning. Dette arbeidet ble avsluttet sommeren 2019. Da vedtok kommunestyret i Larvik at det ikke 

var aktuelt å fortsette prosessen, som ville krevd et likelydende vedtak i begge de to berørte kommunene. 

Sandefjord valgte derfor selv å jobbe videre med ulike løsninger knyttet til deltidsstasjonen i Stokke, og den 

situasjonen som oppstår når tettstedet Sandefjord når 50.000 innbyggere.  I tillegg er det blitt satt i gang et 

arbeid med utvikling av sentrumsområdet i Stokke, der brannstasjonen ligger i dag.   

Med utgangspunkt i dagens krav til dimensjonering og organisering av brannvesenet |6||7|, ROS-analysen |1| 

og beredskapsanalysen |2| for SBR, har Norconsult utredet aktuelle alternativer for fremtidig organisering og 

stasjonsstruktur. Vi har lagt til grunn at SBR med ny organisering skal tilfredsstille gjeldende lov- og 

forskriftskrav. Samtidig har vi tatt hensyn til forventede endringer i rammebetingelser, herunder forslaget til 

revidert dimensjoneringsforskrift |3|. Videre har det vært en viktig del av vår vurdering at fremtidige løsninger 

skal gi hele kommunen en best mulig beredskap innenfor et forsvarlig kostnadsnivå.  

Gjennom arbeidet ble det identifisert fire aktuelle alternativer for fremtidig organisering. Disse er nærmere 

drøftet og vurdert i denne rapporten. De fire alternativene er:  

• Alternativ 1:  Opprettholde dagens stasjon i sentrum, etablere ny stasjon i Stokke,  

  i området Sundland. 

• Alternativ 2:  Opprettholde dagens stasjon i sentrum, etablere ny stasjon i Stokke,    

  i området Borgeskogen. 

• Alternativ 3:  Bygge ut eksisterende stasjon i sentrum, legge ned dagens stasjon i Stokke. 

• Alternativ 4:  Bygge ny stasjon på Fokserød, legge ned dagens stasjon i Stokke   

  og i sentrum  

0-alternativet innebærer å videreføre dagens situasjon. Dette er ikke et reelt alternativ fordi dette ikke 

tilfredsstiller fremtidig krav om to kasernerte vaktlag. Et slikt alternativ forutsetter også at brannstasjonen i 

Stokke må flyttes som følge av sentrumsutviklingen der.  

For de fire alternativene er det utredet både fordeler og ulemper. I tillegg er det utarbeidet en helt overordnet 

og innledende beskrivelse knyttet til økonomi. Utredningen inkluderer GIS-analyser for å identifisere fremtidige 

innsatstider fra de ulike lokaliseringene. Analysene viser hvilken dekning brannvesenet vil ha i hele kommunen, 

og om krav til innsatstider innfris.  

Alternativene 1 og 2 vil kunne gi den aller beste beredskapen i kommunen, med to kasernerte vaktlag på to 

ulike lokasjoner. Dette gir et økt dekningsområde. Likevel mener Norconsults at den tilleggsberedskapen som 

disse alternativene medfører i liten grad kan forsvares av de økte økonomiske konsekvensene.  Dette skyldes 

investeringene og ikke minst drift av to stasjoner. Det vil da være behov for å bygge en ny brannstasjon som 

erstatning for eksisterende stasjon i Stokke. Det vil være mulig å etablere et øvingsområde ved disse 

alternativene. Det vil imidlertid bli et behov for investeringer og betydelige oppgraderinger av dagens 

stasjonsbygning som da videreføres. Norconsult tilråder derfor ikke alternativ 1 eller 2. 

Norconsult fraråder også å gå videre med alternativ 3, der alle ressurser samles på dagens eksisterende 

stasjon. Beredskapen som da oppnås, vil i hovedsak være konsentrert rundt tettstedet Sandefjord og spesielt 

sentrumsområdet. Sentrale deler av kommunen vil få en innsatstid på inntil 20 minutter, men et forholdsvis 

stort område vil få inntil 30 minutter. Videreføring av dagens stasjon i Sandefjord vil også kreve investeringer 

i utbedringer og oppgraderinger. Dette gjelder spesielt da stasjonen må tilrettelegges for to kasernerte vaktlag. 
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Det er videre lite tilgjengelig areal rundt dagens brannstasjon, og en utbygging vil være komplisert. Det 

vurderes som krevende å tilpasse eksisterende bygningsmasse til å ivareta HMS på en god måte. Det vil ikke 

være mulig å etablere et øvingsområde i tilknytning til stasjonen.  

Basert på utredningen og de geografiske analysene, fremmer Norconsult en tydelig tilrådning om at alternativ 

4 bør velges. Dette alternativet innebærer at det bygges ny stasjon på Fokserød der det kaserneres to vaktlag. 

Alternativet medfører at dagens stasjon i Stokke og i Sandefjord sentrum legges ned. Alternativet fremstår 

også som den mest kostnadsoptimaliserte løsningen og vil sikre at hele kommunen får en meget god 

beredskap. Dette alternativet tilfredsstiller kravet om at to kasernerte vaktlag både ivaretar tettstedet 

Sandefjord, i tillegg til at det gir en meget god total beredskap - nesten hele kommunen utenfor tettsteder vil 

være dekket innenfor 30 minutters innsatstid, jf. kravet i dimensjoneringsforskriften § 4-8:  

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 

mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 

overstige 30 minutter. 

GIS-analysen for dette alternativet viser at det i hovedsak kun er noen få områder helt i den nordlige delen av 

kommunen som ligger utenfor 30 minutters innsatstid. Analysene viser også at en stasjon lokalisert på 

Fokserød medfører at Sandefjord kommune selv dekker beredskapen i hele kommunen, og at bistand fra 

nabobrannvesen ikke er nødvendig for å innfri krav til innsatstid. Videre vil store deler av både Sandefjord 

tettsted inkl. sentrumsområdet, og tettstedet Stokke være dekket innenfor 10 minutter innsatstid. Tettstedet 

Andebu vil nås innenfor 20 minutter. Dette lar seg ikke oppnå med dagens løsning.  

Etablering av en ny stasjon på Fokserødområdet vil kunne medføre flere andre fordeler som er vanskeligere 

å oppnå ved de tre andre identifiserte alternativene. Det vil blant annet være mulig å etablere et øvingsfelt for 

brannvesenet i tilknytning til stasjonen. Dermed kan mannskapene benytte et tilrettelagt øvingsfelt, noe som 

vurderes som et viktig kompetanseutviklende- og sikkerhetsmessig tiltak. Det vil trolig bli mulig å tilby 

nabobrannvesen, sivilforsvaret, industrivern m.fl. øvingstid ved et slikt felt. Dermed vil det kunne et potensial 

for inntekter på dette området. En ny stasjon vil medføre at hele SBR blir samlet på en stasjon. Dette vil fremme 

kompetanseoverføring og økt samarbeid mellom vaktlagene, og internt i organisasjonen for øvrig, herunder 

mellom Forebyggendeenhet og Beredskapsenheten.  

Når det gjelder lokalisering i Fokserødområdet, finnes det areal som allerede er regulert til industriformål. Dette 

vil gjøre det lettere å etablere en brannstasjon i området. En flytting fra dagens stasjon vil medføre at en 

attraktiv tomt vil kunne selges, noe som vil bidra til å finansiere den nye stasjonen.  Alternativ 4 vurderes derfor 

som svært god med en bedre og den mest kostnadsoptimale løsningen for kommunen på sikt. 

 

Tilrådning: 

Basert på denne utredningen, samt gjennomførte ROS- og beredskapsanalyser våren 2020, tilråder 

Norconsult at Sandefjord kommune og SBR arbeider videre med en løsning der brannvesenet etablerer 

to kasernerte vaktlag i tiden frem til tettstedet når 50.000 innbyggere, og at SBR lokaliseres til en ny 

brannstasjon som samler hele brannvesenet i Fokserød-området (alternativ 4).  
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1 Innledning 

Norconsult er av Sandefjord kommune, Sandefjord brann og redning (SBR), bedt om å utrede og å vurdere 

alternativer for fremtidig organisering av brannvesenet og brannstasjonsstruktur i kommunen. Bakgrunnen for 

dette er at tettstedet Sandefjord i løpet av en 8-10 års periode vil nå 50.000 innbyggere. Dette vil medføre at 

forskriftskravet om to kasernerte vaktlag blir gjeldende. I tillegg er det satt i gang arbeid med utvikling av 

sentrumsområdet i Stokke hvor brannstasjonen ligger i dag. Denne utviklingen er ikke forenlig med fortsatt 

lokalisering av brannstasjon i dette området.  

SBR har også nylig vært igjennom en utredningsprosess som så på muligheten for sammenslåing med Larvik 

brann og redning. Dette arbeidet ble avsluttet sommeren 2019. Da vedtok kommunestyret i Larvik at det ikke 

var aktuelt å fortsette prosessen, som ville krevd et likelydende vedtak i begge de to berørte kommunene. 

Sandefjord valgte derfor selv å jobbe videre med ulike løsninger knyttet til deltidsstasjonen i Stokke, og den 

situasjonen som oppstår når tettstedet Sandefjord når 50.000 innbyggere.  I tillegg er det blitt satt i gang et 

arbeid med utvikling av sentrumsområdet i Stokke, der brannstasjonen ligger i dag.  Det bemerkes at materialet 

fra den stoppede utredningsprosessen ble gjort tilgjengelig for Norconsult i forbindelse med dette arbeidet.  

Med utgangspunkt i dagens krav til dimensjonering og organisering av brannvesenet, ROS-analysen |1| og 

beredskapsanalysen |2|, har Norconsult utredet aktuelle alternativer for fremtidig organisering og stasjons-

struktur. Vi har lagt til grunn at SBR med ny organisering skal tilfredsstille gjeldende lov- og forskriftskrav. 

Samtidig har vi tatt hensyn til forventede endringer i rammebetingelser, herunder forslaget til revidert dimensjo-

neringsforskrift.  

Alternativene som blir analysert og foreslått gjenspeiler formålet om å gi hele kommunen en best mulig 

beredskap innenfor et forsvarlig kostnadsnivå. I arbeidet har vi også sett på den totale dekningen som er i 

området, inkludert nabobrannvesen. Bakgrunnen for dette er at SBR befinner seg i en del av landet hvor det 

er flere redningsressurser tilgjengelig innenfor relativt korte avstander.  

Det er Norconsults vurderinger og tilrådninger som fremmes i denne rapporten. Underveis i arbeidet har vi hatt 

møter med ledelsen i SBR og med kommuneledelsen ved kommunalsjef for Miljø og plan.  

1.1 Forutsetninger for arbeidet 

I arbeidet med fremtidig stasjonsstruktur er følgende forutsetninger lagt til grunn:  

• Vurderingen og forslag til fremtidig organisering er utarbeidet av Norconsult, 

og det er våre 3. parts tilrådninger som fremlegges.   

• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende informasjon og dokumentasjon om brannvesenet, 

kommunen og risikoobjekter. Informasjonen er tilgjengeliggjort for Norconsult av SBR 

• Risikoobjekter med krav til innsatstid og deres koordinater er fremskaffet av SBR 

• Vurderingene bygger på den struktur nabobrannvesen med sine stasjoner har pr. april 2020, 

herunder de samarbeids- og bistandsavtalene SBR har med Vestfold Interkommunale brannvesen 

IKS og Larvik brann og redning. Dette er avtaler som går ut over den bistandsplikten som alle 

brannvesen har. Det er lagt til grunn at avtalene videreføres minimum i sin nåværende form.  

• Det er ikke gjort vurderinger knyttet til sammenslåing med andre brannvesen, eller vurderinger av 

fylkesmodell aktualisert gjennom Brannstudien 2013 |5|.  

1.2 GIS-analyse 

Geografiske informasjonssystemer (GIS) kan beskrives som IT-baserte systemer for innsamling, bearbeiding, 

analyse og presentasjon av geografiske data. GIS-analysen gir et objektivt grunnlag for vurderinger av 

innsatstider og konsekvenser som lokalisering av nye stasjoner vil medføre. GIS-analysene er utarbeidet 

spesifikt for denne utredningen av Geodata- og oppmålingsavdelingen i Sandefjord kommune. 
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 Datagrunnlag 

I GIS-analysen benyttes det datagrunnlaget som er beskrevet i det etterfølgende. I tillegg er det fastsatt 

koordinater for objekter med krav til 10 minutters innsatstid, og koordinater for brannstasjoner.  

FKB-Vegnett,  

FKB-Vegnett er et produkt som blir tatt ut fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Dette inneholder alle kjørbare 

veier og deres egenskaper. Dataene egner seg til transportplanlegging, elektronisk adressekart, overvåking 

og vegvedlikehold. NVDB er en landsdekkende digital veidatabase som inneholder geometrisk senterlinje for 

samtlige kjørbare veier og gangsykkelveger lengre enn 50 meter. Ajourhold og oppdatering av NVDB er delt 

mellom kommunene, Kartverket og Statens vegvesen, avhengig av vegkategori (Europa-, riks-, fylkes-, 

kommunale-, private- og skogsbilveier). Datasettet har løpende ajourhold og nøyaktigheten er +/- 2 meter 

(middelfeil). I tillegg til vegnettsgeometrien inneholder datasettet også 6 restriksjoner (fartsgrenser, 

bruksklasse, høydebegrensninger, innkjøringsforbud, svingrestriksjoner og vegsperringer). 

Tettsteder,  

Datasettet Norges tettsteder består av hussamlinger der det er registrert bosatt minst 200 personer, og der 

avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik over 

50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, 

idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som 

naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i 

tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen.  

Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing. Antall tettsteder og deres yttergrenser vil 

endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Tettstedene avgrenses uavhengig av 

de administrative grensene. Tettstedsstatistikken er basert på en rekke kilder.  

De viktigste kildene er Matrikkelen og det Det sentrale folkeregisteret. Statistikk på tettsteder oppdateres årlig. 

Datasett for hver årgang tas vare på slik at man kan følge utvikling over tid. Datasettet eies og oppdateres av 

Statistisk sentralbyrå. (Kilde: http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata) 

Kommuneplan  

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Den er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer 

for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta 

både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en 

samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel.  

Arealdelen er et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele 

kommunen. Arealformål og hensynssoner er avmerket på kartet og bestemmelser sier noe om bruken av 

arealene. Den skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, 

natur eller friluftsliv osv. Kommunedelplanen er en plan for bestemte områder, temaer eller sektorer.  

Kommunen står fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage plan for.  (Kilde: Planlegging etter plan- og 

bygningsloven T-1476). 

Fra kommune- og kommunedelplanene er det gjort følgende utvalg for fremtidige boligområder og fremtidige 

næringsområder:  

Planer etter PBL 2008 – Arealstatus fremtidig og arealformål «Bebyggelse og anlegg», «Boligbebyggelse» og 

«Kombinerte bebyggelse og anleggsformål».  

Planer etter PBL 1985 - Arealstatus fremtidig og arealformål «Byggeområder», «Bybebyggelse», 

«Tettbebyggelse» og «Boligområde». Følgende utvalg er gjort for fremtidige næringsområder;  



Fremtidig organisering og stasjonsstruktur 

 
Ekstern utredning med tilrådninger  
Oppdragsnr.: 5199287   Dokumentnr.: Stasjonsstruktur-R01   Versjon: J03 

  

2020-05-01  |  Side 8 av 37  

Planer etter PBL 2008 – Arealstatus fremtidig og arealformål «Sentrumsformål», «Kjøpesenter», 

«Forretninger», «Næringsbebyggelse», «Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg» og «Kombinert 

bebyggelse og anleggsformål».  

Planer etter PBL 1985 - Arealstatus fremtidig og arealformål «Erverv», «Forretning», «Kontor», «Industri», 

«Lager» og «Annet byggeområde» 
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2 Lovverk 

De viktigste lover og forskrifter som regulerer brannvesenets organisering og dimensjonering er omtalt 

nedenfor. I tillegg er det en rekke andre lover og forskrifter som brannvesen må forholde seg til med hensyn 

på utførelse av sine oppgaver og sitt arbeid. Det er ikke funnet relevant å gjengi alle disse i denne rapporten. 

2.1 Brann og eksplosjonsvernloven  

Brann- og eksplosjonsvernlovens |6| § 11 sier at 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 

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

e) være innsatsstyrke ved brann 

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

og sårbarhetsanalyse 

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

territorialgrensen 

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

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

føring av oppgavene i første ledd. 

I § 15 heter det i første ledd at: Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av fore-

byggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede ressurser. 

2.2 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen  

Forskriften |7| stiller blant annet krav til bemanning, vaktordninger og innsatstid. Bemanningen skal ivareta 

forebyggende arbeid og forskriftens krav til innsatsstyrke og vaktordninger. Størrelsen på tettsteder i 

kommunene sammen med risiko og sårbarhetsanalyser, samt eventuelle tilleggsoppgaver kommunen 

pålegger brannvesenet, er bestemmende for dimensjoneringen av innsatsstyrken.  

Gjennom forskriftens § 4-8 stilles det krav til brannvesenets innsatstider:  

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. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 

mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 

overstige 30 minutter. 

Etter forskriftens § 5-1 påligger det enhver kommune å ha en beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats 

i hele kommunen innenfor krav til innsatstid.  

Forskriften §§ 5-3 og 5-4 stiller følgende krav til dimensjonering ut fra befolkningsstørrelse på tettsteder i 

kommunene.  

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av 

deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering 

skal det opprettes lag med dreiende vakt. 



Fremtidig organisering og stasjonsstruktur 

 
Ekstern utredning med tilrådninger  
Oppdragsnr.: 5199287   Dokumentnr.: Stasjonsstruktur-R01   Versjon: J03 

  

2020-05-01  |  Side 10 av 37  

I tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 

deltidspersonell med dreiende vakt. 

I tettsteder med 8.000 - 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltids-

personell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen 

organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern 

som hovedyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt. 

I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell med 

kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt. 

I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter § 5-2 

og § 5-3. 

I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke etter § 5-

2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke. Deretter skal 

beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver 70.000 innbygger 

2.3 Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt 

Gjennom sivilbeskyttelsesloven (2010) er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Denne plikten 

pålegger kommunene selv å ta ansvar for et systematisk, kontinuerlig og kvalitetsmessig godt arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap, og vurdere behovet for beredskapsforberedelser. Beredskapsplikten er 

nærmere definert og spesifisert i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

I denne sammenhengen er lokalt brannvesen en sentral beredskapsressurs for kommunene. I veiledningen til 

dimensjoneringsforskriften heter det også at «andre oppgaver som kommer frem ved gjennomgang av ROS-

analysen for kommunen bør kunne bli tillagt brannvesenet. Slike oppgaver kan være innsatsstyrke ved skred, 

ras, flom, store snøfall, omfattende strømstans etc.» 

2.4 Forslag til ny dimensjoneringsforskrift 

I november 2017 oversendte DSB til Justis- og beredskapsdepartementet forsalg til ny forskrift som skal 

erstatte dagens dimensjoneringsforskrift |7|. Den nye forskriften har fått tittelen; Forskrift om organisering, 

bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og rednings-

vesenforskriften) |3|. Forslaget er fortsatt til behandling i departementet før det skal sendes ut på høring. Det 

er pr. nå svært usikkert når lovforslaget blir sendt på høring. I dette kapittelet oppsummeres noen av de 

vesentligste endringene som kan få betydning for utviklingen av det framtidige brannvesenet.  

DSB kommenterer selv de viktigste endringene på følgende måte1 ; 

De viktigste bestemmelsene i dagens forskrift er beholdt, særlig minimumskravene knyttet til organisering, 

bemanning og utrustning.  Samtidig er det gjort endringer som skal sikre innbyggerne enda bedre tjenester fra 

brann- og redningsvesenet i fremtiden.  Det foreslås tydeligere og til dels nye krav til analyser av risiko, 

sårbarhet, beredskap og forebygging, som grunnlag for organisering, utrustning og bemanning av etaten. Dette 

innebærer samlet sett noe økt fleksibilitet for kommunene til å løse sine oppgaver med utgangspunkt i lokal 

risiko. 

I denne sammenheng nevnes spesielt forslag til nye paragrafer: 

§ 15 Lokalisering av beredskapsstyrken 

 
1 Tekst er hentet fra DSBs nyhetsartikkel om forslaget til ny forskrift; Fremtidens brann- og redningsvesen, 
3.11.2017 - https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-redningsvesen/  

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-redningsvesen/
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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. 

§ 16 Vaktlag 

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. (…) 

§ 21 Utrustning til bruk ved branner og andre ulykker 

Brann- og redningsvesenet skal disponere egnet utstyr til å løse sine oppgaver som fremkommer av brann- 

og eksplosjonsvernloven, risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen. 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ha egnet utstyr til slokke- og redningsinnsats ved 

branner, trafikkulykker og ulykker i vann. Brann- og redningsvesenet kan inngå avtale med andre om bruk 

av slikt utstyr. 

Når det gjelder bestemmelser om antall vaktlag og vaktberedskap videreføres i hovedsak dagens 

bestemmelser i forslaget til ny forskrift (§§ 17 og 19).  

Utrykningstid er også i hovedsak videreført og fremstår slik i forslaget til ny forskrift, men noen endringer er 

markert med fet skrift:  

§ 25 Utrykningstid 

Utrykningstiden er tiden det tar fra innsatstyrken er alarmert til første innsatstyrke er på hendelsesstedet. 

Utrykningstiden for første innsatsstyrke med minst tre mannskaper og en utrykningsleder skal ikke overstige 

10 minutter til brann i: 

a) tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning 

b) pleieinstitusjoner som krever assistert rømning 

c) områder med konsentrert og omfattende næringsdrift eller lignende. 

Utrykningstiden kan være lengre dersom det er installert automatisk slokkeanlegg, men utrykningstiden skal 

uansett ikke overstige 20 minutter. 

Utrykningstiden for første innsatsstyrke med minst tre mannskaper og en utrykningsleder skal ikke overstige 

20 minutter til brann i tettsteder, og utrykningstiden bør ikke overstige 30 minutter til brann utenfor tettsteder. 

Ved mindre branner med lav sannsynlighet for spredning, kan første innsatsstyrke være færre enn tre 

mannskaper og en utrykningsleder.  

Norconsult mener det er naturlig også å se til nytt forslag for dimensjoneringsforskrift |3| i dette arbeidet.  
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3 Grunnlag for organisering og dimensjonering av SBR 

Sandefjord kommune 

ligger i Vestfold og 

Telemark fylke. Den er 

etter folketall den 

største kommunen i 

fylket. 

Sandefjord by ligger 

ved enden av 

Sandefjords-fjorden.  

Kommunen ble i 2017 

slått sammen 

med kommunene 

Stokke og Andebu. 

Kommunens areal er 

119 kvadratkilometer. 

Med halvøyene Øster-

øya og Vesterøya har 

kommunen en kystlinje 

på om lag 160 km. 

Kommunen har 63.764 

innbyggere pr. 4. 

kvartal 2019 (SSB). 

Oversikt over 

innbyggere, boliger, 

frititidsboliger og 

forventet 

befolkningsvekst i 

kommunen er gjengitt 

på neste side.  

Det geografiske 

ansvarsområdet til SBR 

er i hovedsak 

Sandefjord kommune, 

men det eksisterer 

også samarbeids- og 

bistandsavtaler med 

nabobrannvesenene 

Larvik og Vestfold 

interkommunale 

brannvesen.  

  

  Figur 1 – SBRs geografiske hovedavgrensning. Kilde: Sandefjord kommune 
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3.1 Befolkning og tettsteder 

Tabellene nedenfor gjengir kommunens innbyggertall, forventet befolkningsvekst samt tettsteder i henhold til 

SSB sin definisjon av tettsteder2. 

Tabell 1 - Oversikt over antall innbyggere, boliger, fritidsbygninger og piper i kommunen (kilde: SSB). 

Kommune Antall innbyggere  Antall boliger - 

alle typer 

Antall fritidsbygninger Antall piper     

Sandefjord 67764 19477 2797 21625 

 

SSB har angitt følgende forventet befolkningsvekst for Sandefjord for 2030 og 2040 

(https://www.ssb.no/kommunefakta)  

Tabell 2 - Forventet befolkningsvekst i kommunen 

Kommune    Forventet befolkning 2030 Forventet befolkning 20403 

Sandefjord   68590 73400 

 

SSB har definert følgende tettsteder innenfor kommunen, gjengitt med tilhørende befolkningstall (oppdatert pr. 

20. desember 2019, https://www.ssb.no/beftett). 

Tabell 3 – Befolkning i tettsteder 

Tettsted Antall innbyggere 

Sandefjord 44368 

Kodal 1042 

Andebu 2373 

Høyjord 350 

Melsomvik 2055 

Stokke 3882 

Fossnes 522 

Brunstad 517 

 

Basert på dagens utvikling i befolkningen i kommunen og spesielt tettstedet Sandefjord forventer kommunen 

at tettstedet når 50.000 innbyggere i løpet av en 8-10 års periode.  

 
2 Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres 
yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. En hussamling skal 
registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene ikke 
overstiger 50 meter. Det er dog tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder 
som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg, industriområder eller 
naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. 
 
3 Tall for framskrivning for befolkningsmengde er i henhold til SSBs hovedalternativ. Lav vekst tilsier et 
folketall på 69700, mens høy vekst tilsier et forventet folketall på 78600.  

https://www.ssb.no/kommunefakta
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Figur 2 - Oversikt over registrerte tettsteder i Sandefjord kommune og deres 
utbredelse. Kilde: kart.ssb.no 
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Figur 3 - Kartutsnitt som viser lokalisering av boliger og boligtettheten – kartet angir 
antall boliger pr km2 i Sandefjord kommune. Kilder: kart.ssb.no 
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3.2 Objekter med krav til innsatstid 

I tillegg til tettstedsstørrelser, må det i tråd med forskriften også vurderes innsatstid til objekter med krav til 10 

minutters innsatstid. I dimensjoneringsforskriften |7| stilles følgende krav:  

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. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 

For Sandefjord er tettbebyggelse med stor brannspredningsfare i hovedsak lokalisert i Sandefjord sentrum, for 

eksempel i Bjerggata. I tillegg har SBR kun et fåtall objekter med krav om 10 minutters innsatstid, og disse er:  

• Nygård bo- og behandlingssenter, Kvartsveien 6, 3214 Sandefjord 

• Mosserødhjemmet, Plutos vei 24, 3226 Sandefjord  

I tillegg er det også noen objekter av lignende kategori. Gjennom arbeidet med ROS-analysen var SBR i dialog 

med DSB. Med bakgrunn i at disse er sprinklet, så ble det avklart at disse ikke formelt er å betrakte som 

objekter med et krav til 10 minutters innsatstid. Objektene er:  

• Kamfjord bo- og behandlingssenter, Vardeveien 20, 3225 Sandefjord.  

• Sandefjord medisinske senter, Skiringssalveien 26, 3208 Sandefjord.  

• Soletunet bo- og behandlingssenter, Ole Stavnums vei 10, 3160 Stokke.  

• Andebu sykehjem, Andebuveien 939, 3158 Andebu.  

• Hvidtgården bo- og behandlingssenter, Storgata 25 Sandefjord.  

Alle objektene med formelt krav om innsatstid på 10 minutter er dekket innenfor denne innsatstiden slik SBR 

er organisert, og med den stasjonsstrukturen som foreligger per primo 2020. Kartet i figur 4 viser dekningen 

av objektene.  

3.3 Hendelsesstatistikk 

Statistikk hentet ut fra BRIS viser at SBR i 2019 totalt rykket ut på 1466 oppdrag. 1229 av disse var i egen 

kommune, øvrige oppdrag var i nabokommuner med bakgrunn i at brannvesenene har en gjensidig bistands-

plikt.  I tillegg har SBR egne samarbeidsavtaler og ytterligere bistandsavtaler (som går ut over bistandsplikten) 

med både Larvik brann og redning og Vestfold Interkommunale brannvesen (kommunene Tønsberg, Færder, 

Horten og Holmestrand).  

De samlede tallene for tidligere år viser at SBR fra sine to stasjoner totalt rykket ut på 1627 oppdrag i 2019, 

og 1510 oppdrag i 2017. Intern statistikk fra SBR viser at deltidsstyrken i Stokke - alene eller i samarbeid med 

heltidsstyrken fra stasjon Sandefjord, - i perioden 2015-2019 hadde i størrelsesorden 150-200 utrykninger pr. 

år.   

3.4 Dagens organisering og stasjonslokaliseringer 

SBR har totalt 43 heltidsansatte og 20 deltidsansatte. 1 av årsverkene er knyttet til forebyggende enhet. I 

beredskapsenheten er det 30 heltids- og 20 deltidsstillinger fordelt på brannvesenets to stasjoner, Sandefjord 

og Stokke. Det er heltidskasernerte mannskaper på stasjon Sandefjord. Stasjonen i Stokke har deltids-

mannskaper med dreiende vakt.  

Stasjonen i Sandefjord huser i tillegg til beredskapsenheten både ledelse og forebyggende enhet.  Videre 

benytter brannvesenet seg av kommunens merkantile tjenester.  
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SBR er organisert med en ledelse bestående av brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap. Disse  

inngår i kommuneorganisasjonen, som en enhet under Miljø og plan. De rapporterer til kommunalsjef for 

kommunalområdet.  

 Stasjoner, bemanning og vaktordning 

 

Sandefjord brannstasjon (hovedstasjon)  

Lokasjon:  Hystadveien 9, Sandefjord 

Beredskap:  Kasernert vaktlag på 7 mannskaper (der minimumsbemanningen er 5 mannskaper på vakt).   

Stokke brannstasjon  

Lokasjon:  Kornmagasingata 6, Stokke 

Beredskap: Deltidsmannskap – vaktlag bestående av 4 mannskaper i 5-delt dreiende vakt.  

 

3.5 Samarbeids- og bistandsavtaler 

I vurderingen av mulige lokasjoner for brannstasjoner og fremtidig organisering, tar vi også med den dekningen 

som kommunen oppnår fra nabobrannvesen. Dette gjelder særlig fra Larvik brann og redning som kommunen 

allerede har et omfattende samarbeid med (01-vakt, sideforflytning, bistand mv.). Det samme gjelder for 

Vestfold Interkommunale brannvesen IKS, som i dag dekker en del av den nordøstlige delen av Sandefjord  

kommune med førsteinnsats.  

Disse strukturene medregnes i denne utredningen fordi det er samfunnsøkonomisk fornuftig å samarbeide om 

en så viktig ressurs som brannvesenet. Det bidrar til å oppnå en best mulig beredskap innenfor et forsvarlig 

kostnadsnivå for kommunen.  

Sandefjord er omgitt av to heltidskasernerte brannvesen som representerer en viktig og god samarbeids-

partner for SBR. Noe som for øvrig er gjensidig, da SBR også utgjør en viktig samarbeidspartner ved hendelser 

innenfor nabokommunene. Derfor er det helt naturlig også å inkludere forhold som ligger utenfor kommune-

grensen i denne utredningen.  
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Figur 4 - Kart som viser innsatstider fra eksisterende lokasjoner. Kart utarbeidet av Geodata- og oppmålingsavdeling i 
Sandefjord kommune 
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4 Fremtidig stasjonsstruktur – alternativer 

 

4.1 Dimensjonering 

Det er tettstedenes størrelse som i hovedsak bestemmer dimensjoneringen av antall vaktlag og brannvesenets 

størrelse, gitt bestemmelsene i dimensjoneringsforskriften |7|. Videre stilles det krav til innsatstider til enkelte 

typer objekter og tettsteder.  

For kommunen er det ett større tettsted som dominerer, Sandefjord by. Samtidig er det enkelte mindre 

tettsteder rundt om i kommunen som også må hensyntas. Dette gjelder spesielt Stokke og Melsomvik, som er 

de nest største. I tillegg er det områder i den nordlige delen av kommune som også må hensyntas med tanke 

på innsatstid. Det er dagens befolkningstall i Sandefjord tettsted som er førende for dimensjoneringen, med 

en forventet befolkningsutvikling som vil nå 50.000 innbyggere innen rimelig tid (10-års perspektiv). Norconsult 

tilråder derfor at dimensjoneringsforksriftens krav (§ 5.4) hensyntas fremtidig struktur: Tettsteder med 50.000 

til 100.000 innbyggere skal ha minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke (§§ 5-2 og 5-3). Herunder muligheten 

for at ett vaktlag fra ett tettsted kan dekke beredskapen i annet tettsted.  Samtidig ser vi til at kravet vil være 

ett vaktlag (kasernert) i en periode frem til Sandefjord når 50.000 innbyggere, jf. kravet for tettsted med 3.000-

50.000 innbyggere (§ 5.4).  

I forbindelse med forskriftskravet om to døgnkasernerte vaktlag for tettsted over 50.000 innbyggere, har 

Norconsult vært i dialog med DSB om organisering og lokalisering av et slikt andre vaktlag. Med utgangspunkt 

i gjeldende regelverk bekreftet DSB at det ikke er et krav om at det andre vaktlaget må plasseres innenfor 

Sandefjord tettsted, under forutsetning av at kravet til innsatstid og førsteinnsatsstyrke opprettholdes.  

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

SBR har våren 2020 utarbeidet en ny risiko- og sårbarhetsanalyse |1|. Denne beskriver risikobilde som 

gjenspeiler beliggenhet, geografiske forhold, klima, kommunestruktur, næringsaktiviteter og infrastruktur.  

Analysen viser at det generelt sett er mange hendelser med et høyt risikonivå i konsekvenskategoriene 

involverte og materielle verdier/samfunnsfunksjon. En ROS-analyse som utarbeides for et brannvesen, med 

fokus på brann og redning, vil naturlig identifisere en del hendelser som vurderes å ha høy risiko.  

For kommunen vil brannvesenet i seg fremstå som et risikoreduserende tiltak. Både forebyggende enhet og 

beredskapsenheten vil bidra til å redusere risiko ved brann og andre hendelser. Det bemerkes at hendelsene 

som er identifisert i analysen er overordet og generelle.  Dette innebærer at det sjeldent er ett konkret objekt 

som vurderes, men ofte flere objekter samlet under en felles hendelse. Eksempler på dette er industribrann 

eller brann i institusjon. Da må det også i slike tilfeller foretas en helhetlig vurdering av status for bygnings-

massen og summen av aktiviteter i kommunen. Det er også det overordnede risikobildet, i tillegg til sårbarhets-

vurderingen, som skal legges til grunn for dimensjoneringen av brannvesenet, jf. beredskapsanalysen for SBR 

|2|. 

Reelle hendelser som er håndtert av SBR de siste årene, viser en overvekt av trafikkulykker, trafikkuhell og 

bygningsbranner (når vi ser bort fra ABA og avbrutte utrykninger). I tillegg er også helseoppdrag av type 

bære/løfte som øker i antall. Større branner og store ulykker kommer som ventet ut med høyt risikonivå for 

kategoriene involverte og materielle verdier/samfunnsverdier. PLIVO-hendelser er også vurdert med høyt 

risikonivå for konsekvenskategorien involverte.  

Sårbarhetsvurderingen viser at SBR spesielt bør være oppmerksom på ekstremvær, spesielt i form av 

ekstremnedbør og stormflo. Sistnevnte kan føre til at deler av infrastrukturen blir satt under vann og vil 

vanskeliggjøre fremkommelighet. Videre er det forventet at det blir stadig vanskeligere å rekruttere 

mannskaper til deltidsstillinger som både bor og arbeider innenfor kravene til stasjon Stokke.  
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Vi har vurdert at sammenfallende hendelser (samtidige og uavhengige) kan medføre økt sårbarhet. Slike 

situasjoner er forventet å øke i takt med befolkningsveksten i kommunen. SBR og Larvik brann og redning har 

et utstrakt samarbeid og bistår hverandre i stor grad. Blant annet gjennomføres såkalt sideforflytting (av 

beredskapsressurser) ved bekreftede brannhendelser. Dette gjør at brannvesenet ikke trenger å kalle inn 

ytterligere mannskaper umiddelbart.  

I tillegg til denne sideforflyttingen, har SBR også et tett samarbeid med Larvik brann og redning og Vestfold 

interkommunale brannvesen IKS om håndtering av store hendelser som krever et større antall mannskaper i 

innsats. Da bistår de tre brannvesen hverandre.  

Både avtalen om sideforflytting og om bistand, kan gi utfordringer i forhold til hendelser som skjer i egen 

kommune.  Det kan da oppstå situasjoner med lengre innsatstid. Mannskaper fra Stokke kan bli sideforflyttet 

mot Sandefjord for å være mer sentralt plassert, og dermed sikre en stående beredskap. En slik situasjon 

medfører at beredskapen dekkes av en mannskapsstyrke på fire personer. Dette er et lavere antall enn hva 

styrken i Sandefjord normalt er satt opp med (7 mannskaper med minimum 5). Situasjonen medfører en økt 

sårbarhet, men totalt sett vurderes løsningen med bistand og sideforflytting med nabobrannvesen å være en 

robust og fremtidsrettet løsning. Samtidig sikrer dette samarbeidet en stor robusthet i regionen med robust 

tilgang til ressurser og kompetanse. Ressursene kan på en god måte utnyttes på tvers av kommunegrensene.  

I tillegg har SBR mulighet for å kalle inn frimannskaper for å dekke opp beredskapen. SBR har 21 fri-

mannskaper tilgjengelig for innkalling. Erfaring viser at i ca. 80 % av tilfellene hvor dette benyttes er minimum 

8-10 personer tilgjengelige. Dette er med på å styrke robustheten i beredskapsstrukturen.  

Risiko- og sårbarhetsanalysen identifiserte en sårbarhet knyttet til rekruttering av deltidsstyrken. Stokke 

stasjon består i dag av deltidsmannskaper. Dette er mannskaper som både må ha bosted og arbeidssted i 

relativ kort avstand til brannstasjonen (4 minutter). Dette gir utfordringer i forhold til rekruttering av mannskaper. 

At det er høyere turnover i deltidsstyrker enn ved heltidsbrannvesen, er naturlig da dette er en jobb som de 

har i tillegg til ordinært arbeid. Samtidig legger dette strenge begrensninger på hvor de kan bo og arbeide. Det 

er flere årsaker til at folk slutter i slike deltidsstillinger, eksempelvis jobb og familiesituasjon, men også at 

omliggende brannvesen ansetter mannskaper i heltidsstillinger. Deltidsmannskaper som har fått kurs og 

utdannelse er attraktive søkere til slike faste stillinger. Et deltidsbrannvesen blir derfor ofte sett på som et 

springbrett videre til heltidsbrannvesen.  

Turnover på mannskaper medføre også en sårbarhet knyttet til ledelsesnivå ved stasjon Stokke, i tillegg til 

opplæringskostnader av nye deltidsansatte. Brannmannsyrket har pr. i dag ingen formell yrkesutdanning som 

andre yrker. Dette vil bli endret ved innføring av ny utdanningsmodell. Det foretas ansettelser på bakgrunn av 

skikkethet, helse, fysiske presentasjoner og ikke minst kompetanse slik som fagbakgrunn, sertifikater mv. Til 

deltidsstillinger er det nærmest umulig å rekruttere personer med kompetanse og erfaring fra brannyrket. 

Dermed må deltidsansatte læres opp i de grunnleggende ferdighetene.  

Når det gjelder utrykningskjøretøy, har SBR pr. i dag et godt nivå og standard. Eksisterende lift vil bli byttet ut 
høsten 2020 og den eldste mannskapsbilen på stasjon S4; S4-1-1 er planlagt byttet ut i 2021. Gjennom 
analysearbeidet fremkommer et behov for tankbil lokalisert på Stokke stasjon. Dette er et kjøretøy som oftere 
og oftere blir satt ut av drift pga. teknisk svikt eller nødvendig vedlikehold. Denne bør byttes ut.   
 

 Beredskapsanalyse 

Med utgangspunkt i Risiko- og sårbarhetsanalyse Brann- og ulykkesrisiko Sandefjord brann og redning omtalt 

i 4.1.1, har SBR utarbeidet en beredskapsanalyse |2|. Formålet med analysen var å komme frem til en riktig 

dimensjonert beredskap som står i forhold til det kartlagte risikobildet for kommunen. Beredskapsanalysen er 

benyttet til å identifisere eventuelt behov for kompetanseheving, bemanning og materiell/utstyr. I beredskaps-

analysen har SBR 

• Ved hjelp av et kriteriesett bestemt dimensjonerende hendelser hentet fra ROS-analysen, og 

videreutviklet disse dimensjonerende hendelsene til scenarioer/tidslinjer.  
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• Fastsatt operative mål for de dimensjonerende hendelsene. Disse er knyttet til scenarioenes faser - 

varsling, mobilisering, ankomst, håndtering/bekjempning, demobilisering  

og normalisering. 

• Sjekket ut om dagens organisering av beredskapen og tilgjengelige ressurser er tilstrekkelig for kunne 

håndtere de dimensjonerende hendelsene, og at de operative målene kan innfris. 

Basert på en trinnvis prosess ble følgende dimensjonerende hendelser for SBR besluttet: 

• Industribrann/-eksplosjon (herunder avfallsanlegg, silo/møller) 

• Brann i institusjon (med evakuering) 

• Brann i landbruksbygg (herunder dyreredning) 

• Brann i parkeringshus/garasjeanlegg 

• Brann i skip/ferge til kai 

• Stor veitrafikkulykke (inkl. tunnel) 

• Naturhendelse/ekstremvær (skredhendelse, overvann, stormflo/havnivåstigning, vind, snø og 

ekstremregn) (begrensning på antall berørte/sammenraste bygninger) 

Det ble gjort vurderinger knyttet til dimensjonering (organisering/mannskap/struktur), ledelse og strategi, 

materiell og kompetanse.  De identifiserte behovene ble samlet i en oppfølgingsplan som følger beredskaps-

analysen. Det bemerkes i denne sammenheng at SBR i dag tilfredsstiller gjeldende lov- og forskriftskrav. 

Behovene som ble identifisert i denne analysen er derfor ikke knyttet direkte til krav i lover og forskrifter. 

Forslagene vil derimot videreutvikle organisasjonen, øke mannskapenes kunnskap og kompetanse samt bidra 

til en bedre brann- og ulykkesberedskap i kommunen.  

De viktigste momentene fra beredskapsanalysen, som også har betydning inn i denne vurderingen, er listet 

under:  

• Det er identifisert et behov for å vurdere minimumsbemanningen på vaktlaget. Dagens organisering 

er 7 mannskaper knyttet til et vaktlag med minimum 5 mannskaper på vakt. Gjennom 

beredskapsanalysen fremkom et behov for å vurdere å øke minimumsbemanningen til 6 

mannskaper inkl. utrykningsleder. Dette for å sikre stor slagkraft i førsteinnsats (totalt 6 

mannskaper). Videre vil dette også sikre mulighet for å kunne rykke ut med både høyde- og 

tankmateriell samtidig.  I tillegg - og en av de viktigste grunnene - er at det også gir mulighet til å 

splitte laget i 2+4. Dette muliggjør å sende ut to mannskaper på enkle og/eller mindre oppdrag med 

framskutt enhet, og samtidig ha full beredskap med røykdykkerkapasitet (4 mannskaper).  

• Tankbil Stokke bør byttes ut, og denne ressursen bør bestå.. 

• Det bør etableres et tilrettelagt stabsrom.  

4.2 Alternativer for fremtidig stasjonsstruktur 

Det er identifisert og vurdert fire hovedalternativer for ny stasjonsstruktur. I tillegg er dagens løsning (0-

alternativet) med i vurderingen.  

Alternativene som er identifisert og vurdert for ny organisering og stasjonsstruktur er følgende:  

• 0 – alternativ:  Opprettholde dagens stasjonsplassering 

• Alternativ 1:  Opprettholde dagens stasjon i sentrum, etablere ny stasjon i Stokke,  

  i området Sundland. 

• Alternativ 2:  Opprettholde dagens stasjon i sentrum, etablere ny stasjon i Stokke,    

  i området Borgeskogen. 

• Alternativ 3:  Bygge ut eksisterende stasjon i sentrum, legge ned dagens stasjon i Stokke. 

• Alternativ 4:  Bygge ny stasjon på Fokserød, legge ned dagens stasjon i Stokke   

  og i sentrum  
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Når det gjelder alternativer med to stasjoner (alternativ 1 og 2), så er det mulig å se på hvordan nye stasjoner 

bygges. Her er det identifisert to varianter. Variant 1 vil være at nye stasjoner ivaretar alle funksjoner fullt ut. 

Det etableres ren og skitten sone, vaskeanlegg for biler og utstyr for vask av mannskapstøy (sentrale 

funksjoner). Variant 2 vil være at en av stasjonene ivaretar disse sentrale funksjonene, mens den andre blir 

en «enklere» stasjon som defineres som kun ren sone for mannskaper og kjøretøy.   

Variant 2 vil redusere investeringskostnadene for ny stasjon, og den kan bygges mindre. Samtidig må det 

endres på rutiner da mannskaper og kjøretøy som ikke er stasjonert på hovedstasjonen må inn til denne for å 

reetablere beredskap (vask av kjøretøy, utstyr og uniformer, hente ut nye, for å opprettholde ren sone på egen 

stasjon). Etablering av en slik stasjon (variant 2) vil dermed medføre at all håndtering av urene kjøretøy og 

utstyr skjer på hovedstasjonen.  

Norconsult har valgt å ikke legge disse alternativene inn i den etterfølgende beskrivelsen. Dette for å øke 

lesbarheten og gjøre analysen mindre kompleks. Forskjellene mellom variantene er noe som må diskuteres i 

forbindelse med fremtidige investeringsbeslutninger, dersom det velges en løsning med to stasjoner og 

vurdering av brannstasjoners utforming og størrelse. I en slik diskusjon vil HMS-fokuset også være en viktig 

faktor som må hensyntas i svært stor grad.  

Innledningsvis om de ulike alternativene vil vi påpeke at etablering av ny stasjon på Sundland eller Borge-

skogen (alternativ 1 og 2) også vil medføre at det ikke er mulig å videreføre deltidsbemanning ved stasjonen 

frem til kravet om to vaktlag inntreffer. Bakgrunnen for dette er at lokaliseringen vil være for langt unna bo- og 

arbeidsområder. Dette vil medføre at krav til oppmøte- og innsatstider ikke vil nås. 

 0-alternativ – dagens løsning 

Videreføring av dagens stasjonsstruktur med stasjonen i Sandefjord Sentrum og Stokke.  

Dagens organisering videreføres, deltid Stokke og kasernert vaktlag Sandefjord.  

Fordeler 

• Kjent kostnadsbilde knyttet til drift, med videre drift av eksisterende stasjoner  

• Opprettholder stasjon tett på sentrumskjernen – symbolbygg i sentrum 

• Stasjon tett på sentrumskjernen vil sikre kort utrykningstid til trehusbebyggelsen og områder med 

stor befolkningstetthet. 

Ulemper  

• Stokke stasjon har begrenset levetid – må flyttes i et 8-10 års perspektiv.  

• Vil ikke tilfredsstille fremtidig krav om to vaktlag for tettstedet Sandefjord 

• Noe dårlig dekning mot nordlig del av kommunen 

• Vil ikke kunne etablere øvingsfelt i tilknytning til noen av stasjonene 

 

Økonomi 

• Investeringer i ny stasjon i Stokke utsettes 

• Løsningen vil kreve investeringer i større oppgraderinger ved begge stasjonene dersom den skal 

videreføres.  

0-alternativet vil ikke tilfredsstille kravet om to kasernerte vaktlag knyttet til tettstedet Sandefjord. Det er derfor 

ikke å anse som et gjennomførbart alternativ. Dersom alternativet likevel skal bli videreført, må etablering av 

enda et kasernert vaktlag på stasjonen i Sandefjord muliggjøres, i tillegg til deltidsstyrken i Stokke. Dette ville 

medført uforholdsmessig høye fremtidige driftskostnader for brannvesenet.  
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 Alternativ 1 – Opprettholde dagens stasjon i sentrum og etablere ny stasjon i 
Stokke, i område Sundland 

Dette alternativet innebærer en videreføring av dagens stasjon i sentrum av Sandefjord, men der det bygges 

ny stasjon i Stokke (området rundt Sundland). En slik stasjon vil ikke kunne videreføres med deltids-

mannskaper da lokaliseringen vil være for langt unna bo- og arbeidsområder. Dette vil medføre at krav til 

oppmøte- og innsatstider ikke vil nås. 

Bemanning og vaktlag ved hovedstasjonen videreføres, men utvikles i tråd med funn i beredskapsanalysen 

|2|. Over tid og frem mot at tettstedet Sandefjord når 50.000 innbyggere, legges det til grunn at det til sammen 

er to kasernerte vaktlag på de to stasjonene. Det vil si en styrke bestående av minimum 9 mannskaper (4+4+1). 

Det bemerkes her at en minimumstyrke på 9 mannskaper vil kreve en daglig styrke som totalt består av flere 

enn 9 personer for å kunne dekke opp sykdom, kursing mv, slik ordningen også er i dag.  

Fordeler 

• Opprettholder stasjon tett på sentrumskjernen – symbolbygg i sentrum. 

• Stasjon tett på sentrumskjernen vil sikre kort utrykningstid til trehusbebyggelsen og områder med 

stor befolkningstetthet. 

• Gir en beredskap i østlig del av kommunen, også i større grad i nordlig retning.  

• Tilfredsstiller fremtidig krav om to vaktlag for tettsted Sandefjord.  

• Øvingsfelt vil kunne etableres i tilknytting til ny stasjon.  

Ulemper 

• Gir økte driftskostnader med to stasjoner 

• Hele brannvesenet vil ikke være samlet på en stasjon. Redusert potensial for samarbeid mellom 

vaktlag og internt i brannvesenet sammenliknet med andre alternativ.  

Økonomi 

• Ukjente investeringskostnader (på nåværende tidspunkt) til ny stasjon og tomtekostnader.  

• Økte driftskostnader ved å ha to kasernerte stasjoner.  

• Videreføring av dagens stasjon i Sandefjord vil også kreve investeringer i utbedringer og 

oppgraderinger.  

 

 Alternativ 2 – Opprettholde dagens stasjon i sentrum og etablere ny stasjon i 
Stokke, i område Borgeskogen 

Videreføring av dagens stasjon i sentrum av Sandefjord, men der det bygges ny stasjon i Stokke i området 

rundt Borgeskogen. Stasjon Borgeskogen vil ikke kunne videreføres med deltidsmannskaper da lokaliseringen 

vil være for langt unna bo- og arbeidsområder. Dette vil medføre at krav til oppmøte- og innsatstider ikke vil 

nås.  

Bemanning og vaktlag ved hovedstasjon videreføres, men utvikles i tråd med funn i beredskapsanalysen. Over 

tid og frem mot at tettstedet Sandefjord når 50.000 innbyggere, legges det til grunn at det til sammen er to 

kasernerte vaktlag på de to stasjonene. Det vil si en styrke bestående av minimum 9 mannskaper (4+4+1). 

Det bemerkes her at en minimumstyrke på 9 mannskaper vil kreve en daglig styrke som totalt består av flere 

enn 9 personer for å kunne dekke opp sykdom, kursing mv, slik ordningen også er i dag. 

Fordeler 

• Opprettholder stasjon tett på Sandefjord sentrum.  Symbolbygg i sentrum bevares.  

• Stasjon tett på sentrumskjernen vil sikre kort utrykningstid til trehusbebyggelsen  

og til områder med stor befolkningstetthet. 
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• Gir en god beredskap i østlig og nordlig del av kommunen, Andebu tettsted nås innen 20 minutter.  

• Tilnærmet hele kommunen dekkes innenfor 30 minutter innsatstid.  

• Tilfredsstiller fremtidig krav om to vaktlag for tettsted Sandefjord.  

• Øvingsfelt vil kunne etableres i tilknytning til ny stasjon.  

Ulemper 

• Økte driftskostnader med to stasjoner 

• Hele brannvesenet vil ikke være samlet på en stasjon. Redusert potensial for samarbeid mellom 

vaktlag og internt i brannvesenet sammenliknet med andre alternativ.  

Økonomi 

• Ukjente investeringskostnader på nåværende tidspunkt knyttet til ny stasjon og tomtekostnader.  

• Økte driftskostnader ved å ha to kasernerte stasjoner.  

• Videreføring av dagens stasjon i Sandefjord vil også kreve investeringer  

i utbedringer og oppgraderinger.  

 

 Alternativ 3 – Bygge ut eksisterende stasjon i sentrum, legge ned dagens stasjon 
i Stokke 

Bygge ut eksisterende stasjon i Sandefjord sentrum. Dagens stasjon i Stokke legges ned. Stasjon sentrum må 

tilpasset etablering av to kasernerte vaktlag med støttestyrke, minimum 9 personer.  

Fordeler 

• Tilfredsstiller kravet om to kasernerte vaktlag for tettstedet Sandefjord.  

• Vil samle hele brannvesenet på en stasjon – kompetanseoverføring og økt samarbeid mellom 

vaktlagene og internt i organisasjonen for øvrig. 

Ulemper 

• Videreføring av dagens stasjon i Sandefjord vil kreve investeringer til utbedringer og oppgraderinger. 

Dette gjelder også bare om stasjonen videreføres med ett vaktlag. Etablering av to kasernerte 

vaktlag på dagens stasjon vurderes derfor å kreve betydelige investeringer. 

• Komplisert utbygging, lite tilgjengelig ekstra areal.  

• Vil gi redusert beredskap i øvrige deler av kommunen – beredskapen konsentrert rundt  

Sandefjord sentrum. 

• Kan være vanskelig å tilpasse eksisterende bygningsmasse for å oppnå optimale og tilstrekkelige 

HMS-forhold.   

• Ikke mulig å etablere øvingsområde. 

Økonomi 

• Ukjent investeringsbehov for oppgradering av dagens stasjon.  

 

 Alternativ 4 – Bygge ny stasjon på Fokserød, legge ned dagens stasjon i Stokke 
og i sentrum 

Etablering av en ny stasjon der to kasernerte vaktlag med støttestyrke etableres i Fokserød-området. I tillegg 

er det lagt opp til at stasjonen også skal huse forebyggende enhet og ledelsen. 

Dagens stasjon i Stokke og i Sandefjord sentrum legges ned.  
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Etableres med to kasernerte vaktlag, minimum 9 personer (4+4+1). Det bemerkes her at en minimumstyrke 

på 9 mannskaper vil kreve en daglig styrke som totalt består av flere enn 9 personer for å kunne dekke opp 

sykdom, kursing mv, slik ordningen også er i dag. 

Fordeler 

• Løsningen tilfredsstiller kravet om to kasernerte vaktlag for tettsted Sandefjord.  

• Vil nå Stokke sentrum innenfor 10 minutter. God dekning mot områdene øst i kommunen og 

områdene hvor boligtettheten er størst, jf. figur 3,  

• Andebu tettsted vil nås innenfor 20 minutter. Dette vil det være en stor forbedring i forhold  

til dagens situasjon.  

• Tilnærmet hele kommunen dekkes innenfor 30 minutters innsatstid.  

• Hele brannvesenet samles på én stasjon – kompetanseoverføring og økt samarbeid mellom 

vaktlagene, og internt i organisasjonen for øvrig. 

• Nytt bygg vil sikre optimal HMS for mannskapene. 

• Mulighet for å etablere et tilpasset øvingsområdet for brannvesenet med potensial for inntekter. 

• Det foreligger arealer i dette området som er regulert til industri. 

Ulemper 

• Flytter stasjonen lenger unna sentrumsområdet og dermed noe lengre utrykningstid til den tette 

trehusbebyggelsen, men gjeldende lov og forskriftskrav tilfredsstilles med god margin.  

• Symbolbygg fjernes fra sentrumsområdet.  

Økonomi 

• Vil kreve investering i en ny større stasjon, og begge de eksisterende stasjonene legges ned.  

• Nedleggelse av stasjon i sentrum vil medføre at en attraktiv tomt vil kunne selges og bidra til å 

finansiere ny stasjon.  
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5 Resultater GIS-analyse 

Som omtalt i kapittel 1.2, er det utarbeidet egne GIS-analyse av innsatstider. Disse analysene gir et objektivt 

grunnlag for vurdering av innsatstider og de konsekvenser på innsatstid som lokalisering av nye stasjoner vil 

medføre. GIS-analysene er utarbeidet av Geodata- og oppmålingsavdeling i Sandefjord kommune spesifikt for 

denne vurderingen.  

GIS-analyse av dagens situasjon er presentert i figur 4. I dette kapittelet redegjøres det for resultatene i GIS-

analysen. Norconsults vurdering av resultatene og tilrådning er lagt til kapittel 7. Det bemerkes at det også 

underveis i arbeidet med denne vurderingen ble gjennomført reelle kjøretidstester for å verifisere at 

enkeltmomenter med kartene stemte. Testene ble utført av Carl F. Jacobsen, SBR og av Norconsult ved Kevin 

H. Medby.  

De etterfølgende kartbildene (figur 5-7) representerer alternativene 2, 3 og 4. Alternativ 2 kan også repre-

sentere alternativ 1, men da ved at innsatstiden forskyves sørøstover siden stasjonen da flyttes fra 

Borgeskogen og til Sundland. Som en vil se av kartbildene, er det ganske stor variasjon i innsatstidene og 

dekningsområdene ved de ulike alternativene. Dette samsvarer med forventningene.  

Alternativ 1, med en stasjon nummer 2 på Borgeskogen, er valgt å representere både alternativ 1 og 2. Disse 

to alternativene gir desidert best dekning gitt en innsatstid på 10 minutter. Dette er også naturlig siden det er 

disse to alternativene som har to stasjoner. Da blir to vaktlag spredt ut i kommunen, og en meget god 

beredskap over et stort område i kommunen oppnås. Ved disse to alternativene vil kun enkelte deler helt nord 

i kommunen ikke være dekket innenfor 20 minutter. Størrelsen på området som ikke nåes innenfor 20 minutter 

vil følgelig øke dersom stasjonen trekkes lenger sør-øst. Det motsatte vil skje når det gjelder området i og 

rundt Stokke, som da vil være dekket innenfor 10 minutter. Ved en stasjon på Sundland, vil området ned mot 

Melsomvik også være dekket innenfor 10 minutter. Merk at kartbildene viser en fremtidig situasjon med to 

kasernerte vaktlag, og ikke dagens situasjon med deltidsmanskaper på stasjon 2. I perioden frem til det er to 

kasernerte vaktlag, vil disse to alternativene kunne medføre økt innsatstid da stasjonen flyttes lenger unna 

mannskapenes boligområder og arbeidsplasser. 

Alternativ 3 er synliggjort i figur 6. Ikke uventet viser denne en sterk konsentrasjon av beredskapen rundt 

tettsted Sandefjord og spesielt sentrumsområdet. Store deler av kommunen vil da få en innsatstid på inntil 20 

minutter. En forholdsvis stor del av kommunen, inkludert tettsted Andebu, vil være innenfor 30 minutter. Den 

nordligste delen av kommunen vil overstige 30 minutter. Dette gjelder også dersom vi i fremstillingen tar med 

bistand fra Larvik og VIB. Da medregnes at Stokke helt i øst vil være dekket av VIB innenfor 20 minutter. Det 

samme gjelder et område sør-øst for Andebu, som også i dag dekkes av VIB. For å synliggjør dette har vi gjort 

noen markeringer i figuren og GIS-analysene som angir innsatstidene for VIBs stasjon Tønsberg, og Larvik 

brann og redning. Sei vedlegg A.  

Figur 7 fremstiller alternativ 4 med en stasjon lokalisert i Fokserødområdet. GIS-analysen viser da at en slik 

stasjonslokalisering vil gi store deler av de sentrale områdene i kommunen en innsatstid på mindre enn 10 

minutter. Dette gjelder både sentrumsområdet av Sandefjord og deler av Stokke tettsted. Videre er også 

områder mot Torp, Borgeskogen og delvis på nordsiden av E18 innenfor 10 minutters innsatstid. Stasjonen vil 

med denne plasseringen også få en sentral plass i forhold til hendelser på E18. Videre ser vi av kartbildet at 

Andebu tettsted i all hovedsak vil være dekket innenfor 20 minutter, og det samme gjelder Melsomvik. De 

nordligste delene av kommunen vil i hovedsak være dekket innenfor 30 minutter, og kun noen svært få deler 

helt i nord vil ha en innsatstid ut over 30 minutter.  
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Figur 5 - GIS-analyse innsatstider ved alternativ 2, - merk at analysen viser en fremtidig situasjon med to kasernerte 
vaktlag, og ikke dagen situasjon med deltidsmannskaper på stasjon 2. Bistand fra Larvik og VIB er ikke med i kartet.  
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Figur 6 - GIS-analyse innsatstider ved alternativ 3, bistand fra Larvik og VIB er ikke med på kartet.  

Områdene markert 

med sirkel vil 

dekkes fra VIBs 

stasjon i Tønsberg 

innen 20 min, jf. 

vedlegg A.  
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Figur 7 - GIS-analyse av innsatstider ved alternativ 4, bistand fra Larvik og VIB er ikke med på kartet. 
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6 Kostnader  

Det er store ulikheter når det gjelder kostnader knyttet til de tre reelle fremtidige situasjonene, både når det 

gjelder investeringer og drift. For investeringskostnadene er ulikhetene i hovedsak om det skal investeres i en 

eller to nye brannstasjoner, og behov for betydelige investeringer i dagens stasjon i Sandefjord sentrum.  

Dersom det besluttes et alternativ med to stasjoner, vil også valg av utforming av stasjonene kunne påvirke 

kostnadsbildet. Det må vurderes om begge stasjonene skal ha alle funksjoner, eller om det skal bygges en 

hovedstasjon med alle funksjoner og bi-stasjon med en noe enklere utforming. Dette vil kunne gjøre 

arealbehovet mindre for bi-stasjonen, samt reduserte investeringskostnader i form av areal og utstyr knyttet til 

vask og klargjøring, kjøretøy og mannskapstøy. Det bemerkes her at i en slik vurdering også må inkludere 

endrede driftsforhold for brannvesenet. Dette kan bidra til økte driftskostnader, og det kan ta lengre tid før 

beredskap er reetablert i etterkant av innsats.  

Kostnadene ved bygging av en brannstasjon er svært vanskelig å fastslå på dette tidspunktet. For å kunne gi 

noen realistiske anslag vil det måtte gjennomføres en prosess knyttet til areal og romprogram, samt nødvendig 

funksjoner og utrustning. I tillegg vil tomteutgifter være en betydelig usikkerhetsfaktor. I det videre arbeidet 

med fremtidig organisering og dimensjonering av SBR, anbefaler Norconsult at det etableres et prosjekt for å 

avklare arealbehov for stasjon og evt. øvingsområdet, samt evaluering av aktuelle tomter.   

For å gi ulike indikasjoner på kostnader, har vi sett på hva andre brannvesen har bygget de senere årene, og 

hva totalkostnaden ble for disse stasjonene. Dette fremgår av tabellen under. Opplysningene er hentet fra 

offentlige dokumenter/avisartikler, samt samtaler med enkelte av aktørene. De er derfor å anse som eksempler 

og grove anslag, for å gi en indikasjon.  

Når det gjelder fremtidige driftskostnader knyttet til et brannvesen med to kasernerte vaktlag, vil kommunen 

selv gjøre en økonomisk vurdering.  

Tabell 4 - Oversikt over investeringskostnader ved brannstasjoner i Norge de siste årene 

Stasjon/ lokalisering Byggeår Størrelse m2 Kostnad millioner kr. 

Ny stasjon Lillehammer (inkl. 

feier og sivilforsvar) 

Ferdig 2021 4850 140 (forventet) 

To nye bistasjoner Stavanger Under planlegging 3000 samlet  196 (forventet for begge) 

Alta brannstasjon 2019 4000 110 

Sortland brannstasjon 2019 1120 62 

Leknes brannstasjon  2018 900-1000 38 

Frøya brannstasjon 2018 1200 28 

Beredskapssenter Søndre 

Land 

2018 1379 (inkluderer også 

ambulansestasjon 20% 

av arealet) 

30,5 

Bardufoss brannstasjon BRP 

(Forsvarsbygg) 

2017 2350 66 

Bodø hovedbrannstasjon og 

nødsentral Politi/Helse/Brann 

2016 5900  182,5  

(OPS prosjekt 25 år) 

Arendal brannstasjon 2013 6000 120 

Tromsø brannstasjon 2010 5500 105 

Kopstad brannstasjon 

(Horten) 

2009 2600 40 
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7 Norconsults vurdering og tilrådning 

Norconsult er av Sandefjord kommune, Sandefjord brann og redning (SBR), bedt om å utrede og å vurdere 

alternativer for fremtidig organisering av brannvesenet og brannstasjonsstruktur i kommunen. Bakgrunnen for 

dette er at tettstedet Sandefjord i løpet av en 8-10 års periode vil nå 50.000 innbyggere. Dette vil medføre at 

forskriftskravet om to kasernerte vaktlag blir gjeldende.  

I tillegg er det blitt satt i gang et arbeid med utvikling av sentrumsområdet i Stokke, der brannstasjonen ligger 

i dag.  Den ønskede utviklingen i dette området er ikke forenlig med å opprettholde brannstasjonen.  

Med utgangspunkt i dagens krav til dimensjonering og organisering av brannvesenet |6||7|, ROS-analysen |1| 

og beredskapsanalysen |2|, har Norconsult utredet aktuelle alternativer for fremtidig organisering og 

stasjonsstruktur. Vi har lagt til grunn at SBR med ny organisering skal tilfredsstille gjeldende lov- og 

forskriftskrav. Samtidig har vi tatt hensyn til forventede endringer i rammebetingelser, herunder forslaget til 

revidert dimensjoneringsforskrift. Videre har det vært en viktig del av vår vurdering at fremtidige løsninger skal 

gi hele kommunen en best mulig beredskap innenfor et forsvarlig kostnadsnivå.  

I dette kapittelet fremmer Norconsult sin tilrådning om valg av løsning.  

De identifiserte alternativene for fremtidig organisering og dimensjonering fremgår av denne rapporten og kan 

oppsummeres som følger:  

• Alternativ 1:  Opprettholde dagens stasjon i sentrum, etablere ny stasjon i Stokke,  

  i området Sundland. 

• Alternativ 2:  Opprettholde dagens stasjon i sentrum, etablere ny stasjon i Stokke,    

  i området Borgeskogen. 

• Alternativ 3:  Bygge ut eksisterende stasjon i sentrum, legge ned dagens stasjon i Stokke. 

• Alternativ 4:  Bygge ny stasjon på Fokserød, legge ned dagens stasjon i Stokke   

  og i sentrum  

0-alternativet innebærer å videreføre dagens situasjon. Dette er ikke et reelt alternativ fordi dette ikke 

tilfredsstiller fremtidig krav om to kasernerte vaktlag. Et slikt alternativ forutsetter også at brannstasjonen i 

Stokke må flyttes som følge av sentrumsutviklingen der. 

Norconsult har ikke funnet grunnlag for å foreslå alternativ med en mindre bemanning enn minimum et fullt 

vaktlag (3 mannskaper og 1 utrykningsleder). Bakgrunnen for dette er de korte avstandene som er i 

kommunen, og den totale beredskapen i regionen med foreliggende struktur med to nabobrannvesen. Dersom 

det hadde blitt lagt opp til en løsning hvor det etableres en mindre stasjon for to mannskaper og en fremskutt 

enhet, ville disse på grunn av de korte avstandene i stor grad oppholdt seg på hovedstasjonen likevel. Det er 

også en rekke andre momenter som taler mot en slik løsning, uten at vi går detaljert inn på disse her. For 

eksempel vil man ikke en styrke på to mannskaper kunne utøve livreddende innsats, slik som røykdykking.   

Alternativene 1 og 2 vil kunne gi den aller beste beredskapen i kommunen, med to kasernerte vaktlag på to 

ulike lokasjoner. Dette gir et økt dekningsområde. Likevel mener Norconsults at den tilleggsberedskapen som 

disse alternativene medfører i liten grad kan forsvares av de økte økonomiske konsekvensene.  Dette skyldes 

investeringene og ikke minst drift av to stasjoner. Det vil da være behov for å bygge en ny brannstasjon som 

erstatning for eksisterende stasjon i Stokke. Ny stasjon må bygges og tilpasses et kasernert vaktlag. Det vil 

også være mulig å etablere et øvingsområde for disse alternativene. Det vil imidlertid bli et behov for 

investeringer og betydelige oppgraderinger av dagens stasjonsbygning som da videreføres. Norconsult tilråder 

derfor ikke alternativ 1 eller 2. 

Norconsult fraråder også å gå videre med alternativ 3, der alle ressurser samles på dagens eksisterende 

stasjon. Beredskapen som da oppnås, vil i hovedsak være konsentrert rundt tettstedet Sandefjord og spesielt 

sentrumsområdet. Sentrale deler av kommunen vil få en innsatstid på inntil 20 minutter, men et forholdsvis 

stort område vil få inntil 30 minutter. Videreføring av dagens stasjon i Sandefjord vil også kreve investeringer 
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i utbedringer og oppgraderinger. Dette gjelder spesielt da stasjonen må tilrettelegges for to kasernerte vaktlag. 

Det er lite tilgjengelig areal rundt dagens brannstasjon, og en utbygging vil være komplisert. Det vurderes som 

krevende å tilpasse eksisterende bygningsmasse til å ivareta HMS på en god måte. Det vil ikke være mulig å 

etablere et øvingsområde.  

Basert på utredningen og de geografiske analysene, fremmer Norconsult en tydelig tilrådning om at alternativ 

4 bør velges. Dette alternativet innebærer at det bygges ny stasjon på Fokserød der det kaserneres to vaktlag. 

Alternativet medfører at dagens stasjon i Stokke og i Sandefjord sentrum legges ned. Alternativet fremstår 

som den mest kostnadsoptimaliserte løsningen og vil sikre at hele kommunen får en meget god beredskap. 

Dette alternativet tilfredsstiller kravet om at to kasernerte vaktlag både ivaretar tettstedet Sandefjord, i tillegg 

til at det gir en meget god total beredskap - nesten hele kommunen utenfor tettsteder vil være dekket innenfor 

30 minutters innsatstid, jf. kravet i dimensjoneringsforskriften § 4-8:  

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 

mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 

overstige 30 minutter.  

Som figur 7 viser er det i hovedsak kun noen områder helt i den nordlige delen av kommunen som ligger 

utenfor 30 minutters innsatstid ved dette alternativet. Sammenligner man kartet i figur 7 mot kartet i figur 8 

(under) så fremgår det at en stasjon lokalisert på Fokserød gjør at Sandefjord kommune selv dekker hele 

kommunen og at bistand fra nabobrannvesen ikke er nødvendig for å forbedre innsatstidene til områder i 

kommunen. Videre vil store deler av både Sandefjord tettsted inkl. sentrumsområdet, og tettsted Stokke være 

dekket innenfor 10 minutters innsatstid. Selv om analysen viser en forbedring totalt sett for kommunen så må 

det også bemerkes at stasjonen i dette alternativet vil flyttes lenger unna sentrumsområde av Sandefjord. 

Likefullt vurderes innsatstiden til dette området fortsatt å være forholdsvis kort, og for en stor del av området 

som i dag har 10 minutters innsatstid vil den videreføres også i dette alternativet. For noen områder mot sør 

og vest vil derimot innsatstiden overstige 10 minutter, men dette vurderes å være innenfor forskriftskravet. 

Videre vil dette alternativet gjøre at tettstedet Andebu nås innenfor 20 minutter, noe det ikke gjøres i dag. 

Videre vil Høyjord ha en dekning som vil ligger under 30 minutter. I dag overstiger denne delen av kommunen 

30 minutters innsatstid.  

Etablering av en ny stasjon på Fokserødområdet vil kunne medføre flere andre fordeler som er vanskeligere 

å oppnå ved de tre andre identifiserte alternativene. Det vil blant annet være mulig å etablere et øvingsfelt for 

brannvesenet i tilknytning til stasjonen. Dermed kan mannskapene benytte et tilrettelagt øvingsfelt, noe som 

vurderes som et viktig kompetanseutviklende- og sikkerhetsmessig tiltak. Det vil trolig bli mulig å tilby 

nabobrannvesen, sivilforsvaret, industrivern m.fl. øvingstid ved et slikt felt. Dermed vil det kunne et potensial 

for inntekter på dette området. En ny stasjon vil medføre at hele SBR blir samlet på en stasjon. Dette vil fremme 

kompetanseoverføring og økt samarbeid mellom vaktlagene, og internt i organisasjonen for øvrig, herunder 

mellom Forebyggendeenhet og Beredskapsenheten.  

Bygging av ny stasjon gjør også at den kan tilpasses en utvidet drift med to kasernerte vaktlag og arealer for 

både feiere og forebyggende enhet. Videre vil den kunne utformes med optimale HMS-forhold, spesielt for 

mannskaper og feierne.  

Når det gjelder lokalisering i Fokserødområdet, finnes det areal som allerede er regulert til industriformål. Dette 

vil gjøre det lettere å etablere en brannstasjon i området. En flytting fra dagens stasjon vil medføre at en 

attraktiv tomt vil kunne selges, noe som vil bidra til å finansiere den nye stasjonen.  Alternativ 4 vurderes derfor 

som svært god med en bedre og den mest kostnadsoptimale løsningen for kommunen på sikt. 

- - - 

Basert på denne utredningen, samt gjennomførte ROS- og beredskapsanalyser våren 2020, tilråder 

Norconsult at Sandefjord kommune og SBR arbeider videre med en løsning der brannvesenet etablerer to 

kasernerte vaktlag i tiden frem til tettstedet når 50.000 innbyggere, og at SBR lokaliseres til en ny brannstasjon 

som samler hele brannvesenet i Fokserød-området (alternativ 4). 
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Figur 8 - Innsatstider ved Norconsults tilrådning av alternativ – alternativ 4 Fokserød inkludert innsatstider fra 

nabobrannvesen. 
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Vedlegg A – Kart GIS-analyse for samarbeidende brannvesen 

Kartbildene i dette vedlegget viser nabo- og samarbeidende brannvesen innsatstider fra sine stasjoner og inn 

i Sandefjord kommune.  

GIS-analysen er utarbeidet av Geodata- og oppmålingsavdeling i Sandefjord kommune spesifikt for denne 

vurderingen. 
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