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Antall utrykninger til 
brannhindrende tiltak 

på komfyr i 2018:

37
Unødige utrykninger i 

2018:

1 694 

I 2018 har vi gått tilsyn i     

85
utvalgte verneverdige 

og fredede objekter
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Evaluering etter brann

Det	var	på	ettermiddagen	en	snøfylt	marsdag	i	
2018. Alarmen går – og vi rykker ut på bygnings-
brann	som	følge	av	sotbrann	i	Nittedal.	Da	mann-
skapene	kom	til	boligen,	møtte	de	en	huseier	
som hadde gjort en veldig bra jobb med å prøve 
å slokke. Men leiligheten var røykfylt og det var 
ulmebrann i bjelkelaget. Vaktlaget forsto raskt at 
dette	nok	var	mer	enn	en	pipebrann.

Heldigvis gikk det bra med alle som bodde i 
boligen.	Brannvesenet	ble	varslet	tidlig	og	bran-
nen	ble	slokket	før	den	fikk	utviklet	seg	utover	
arnestedsområdet.	Boligen	fikk	røyk	og	sotskader	i	
tillegg	til	brannskader	i	bjelkelaget.

NRBR evaluerer branner i sine kommuner, og 
derfor ble det avdekket at skorsteinen muligens 
ikke	hadde	god	nok	brannmotstand	til	å	tåle	en	
sotbrann. Når våre feiere kommer over denne 
type	skorstein	på	tilsyn	får	huseier	informasjon	og	
anbefaling	om	utskifting,	hvis	det	ikke	kan	doku-
menteres at skorsteinen er i orden. 

NRBR	utreder	branner	som	har	hatt	eller	kunne	
fått	alvorlige	konsekvenser	for	liv,	helse,	miljø	eller	
materielle	verdier.	Dette	i	henhold	til	forskrift	om	
brannforebygging § 19 og § 20, som sier at brann-
vesenet skal innhente og formidle kunnskap om:
•	Hvordan	branner	starter	og	sprer	seg
•	Kjennetegn	ved	personer	som	omkommer	eller	
skades i brann
•	Kjennetegn	ved	byggverk	og	bygningsmiljø	som	
blir involvert i branner
•	Hvilke	forebyggende	og	beredskapsmessige	tiltak	
som	påvirker	forløpet	og	utfallet	av	branner.

Hensikten med en evaluering er å oppnå læring, og 
et	formål	kan	være	å	finne	ut	hvordan	og	hvorfor	
brannen utviklet seg, og hvilke konsekvenser den 
fikk.	Hvilke	tiltak	virket,	og	hvilke	virket	ikke	etter	
hensikten. 
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Utrykningsaktiviteten i 2018

Som	tidligere	år	er	unødige	utrykninger,	for	eksempel	til	automatiske	brannalarmanlegg,	den	desidert	
største	årsaken	til	at	vi	rykker	ut.	I	2018	ble	det	tilsammen	1	694	slike	utrykninger,	som	blant	annet	er	
forårsaket av feil bruk, feil plassert detektor eller tekniske årsaker. 

I	2018	rykket	vi	ut	på	251	trafikkulykker	og	84	branner	i	bygninger.	Antallet	brann	i	bygning	har	steget	
de	siste	årene.	Vi	ser	foreløpig	ikke	et	mønster	eller	en	klar	grunn	til	økningen,	og	økningen	kan	være	
tilfeldig	variasjon.	«Brann	i	bygning»	defineres	som	alle	branner	i	eller	inne	i	en	bygning.	Bygningen	
kan	være	bolig,	næring,	garasje,	fritidsbolig	eller	
annen bygning. Kategorien inkluderer også branner 
i inventar, som ikke sprer seg. Men det inkluderer 
ikke såkalte tørrkokinger (37 oppdrag), brannhin-
drende	tiltak	(103	oppdrag)	eller	pipebranner	(54	
oppdrag). En død person ble funnet i en husbrann 
på Skedsmokorset i 2018. 

2018 var et år preget av skogbranner, med en 
voldsom	økning	fra	tidligere	år.	Dette	var	selvsagt	
et resultat av den lange, varme sommeren. Det er 
forventet at slike sesonger kan bli vanligere i frem-
tiden	ettersom	klimaet	endrer	seg.	

Nøkkeltall og året 
som gikk

Resultat 2018
Driftsinntekter kr - 168 970 882 

Driftsutgifter kr  176 057 839

Brutto driftsresultat kr 7 086 957

Netto	driftsresultat kr 7 639 265

Interne	finansieringstransaksjoner kr - 2 634 538

Regnskapsmessig resultat kr 5 004 727

Tilskudd fra eierkommuner i 2018
Skedsmo kr 38 800 992    

Lørenskog kr 26 790 861  

Nittedal kr 21 873 506  

Sørum kr 13 842 411      

Fet  kr    9 552 937

Aurskog-Høland kr 12 796 857   

Rælingen kr   11 352 896

Sum  kr     134 828 466 
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Februar
Komfyrvaktkampanje med stands 
og	påmelding	til	hjemmebesøk.

Mars
Påskekampanje med blant annet
besøk	på	hyttefelt.

April
Romerike 110-sentral legger ned 
driften	på	Lørenskog	brann-
stasjon og blir en del av Øst 
110-sentral IKS i Ski. 

Mai
Regional skogbrannøvelse i 
Hakadal med Sivilforsvaret, Oslo 
brann og redningsetat, Øvre 
Romerike brann og redning og 
Asker og Bærum brannvesen.

Juni
Femåringskampanje med besøk 
av 720 barnhagebarn på stasjo-
nene.

Juli
Skogbranner	i	flere	av	våre	
kommuner.

August
Stort utslipp av fyringsolje i 
Glomma.
Arne	Stadheim	ansatt	som	ny	
brann- og redningssjef.
Studentkampanje med stand på 
OsloMet, Kjeller.
Ny	lift	med	44	m	arbeidshøyde.

September
Åpen dag på brannstasjonene på 
Lørenskog og Bjørkelangen. Cirka  
3 500 besøkende.

 November
Brannvesenets julekalender: 
Brannvernopplæring for femte 
trinn på 49 skoler.

Desember
Kampanjen Aksjon boligbrann 
med	hjemmebesøk	hos	flyktnin-
ger. 
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Tema: Skogbrann

I	begynnelsen	av	mai	satte	det	inn	med	tørt	og	varmt	vær.	Det	er	ikke	uvanlig	
at	brannvesenet	må	ty	til	innskjerpinger	av	bålforbudet	i	løpet	av	sesongen.		
Men 2018 ble en uvanlig lang og het sommer — med alt det innebar. 

Skogbrannindeksen var svært 
høy da vi nærmet oss 17. mai 
og pinse, og vi nedla forbud mot 
bruk av faste bål- og grillplasser 
og bruk av engangsgrill. 

Mange henvendelser
Brannvesen	rundt	oss	fulgte	etter.	
De	neste	fire	månedene	ble	pre-
get av henvendelser fra publikum 
om hva som var lov. Tross for 
gjentatte	påminnelser	i	alle	kana-
ler	fikk	vi	fortsatt	inn	meldinger	
om grilling og bålbrenning i skog 
og mark. 

Skogbrannfaren la også en dem-
per	på	brannvesenets	aktivitet.	
Den store skogbrannøvelsen måt-
te	holdes	på	et	mindre	realistisk	
nivå enn vanlig. Heldigvis kom det 
noe	regn	rett	før	sankthansaften,	
og planlagte festligheter kunne 
gjennomføres, før tørken var 
tilbake	for	fullt.	

Skogbruksfolk
Tørken	førte	til	flere	bekymrings-
meldinger om gnister fra skogs-
driftsmaskiner.	Etter	befaringer	og	

med god dialog med skogeiere, 
skogsentreprenører og mask-
inførere, fant vi gode løsninger 
i	fellesskap	slik	at	skogsdriften	
kunne	fortsette	som	planlagt.

2 mil med brann
En	søndag	kveld	tidlig	i	juli	
begynte det å brenne en rekke 
steder langs hele Gjøvikbanen 
fra	Kjelsås	til	Hakadal	stasjon.	År-
saken var gnistregn fra tog med 
feil	på	et	hjulsett.	Totalt	var	det	
snakk om 22 km jernbanelinje. 
Brannen	blusset	stadig	opp	flere	
steder. 

Lyn i juli
I juli slo lyn ned nær sagt over alt 
og på mange områder som var 
vanskelig	å	komme	til	med	utsty-
ret vårt. Vi hadde på det meste 
fire	helikopter	på	jobb	samtidig	
på	fire	forskjellige	branner.	Alt	
tilgjengelig	mannskap	var	ute.	Vi	
måtte	planlegge	godt	for	få	noe	
hvile på mannskapene. Mange 
bønder og sivile jobbet for oss og 
var	en	viktig	ressurs.	Uten	Sivil-
forsvaret og skogbrannhelikopter 

ville	utfallet	av	alle	de	samtidige	
hendelsene	blitt	en	annen.	

Tilslutt	landet	vi	på	42	skogbran-
ner i 2018.

For vårt nabobrannvesen på Øvre 
Romerike,	fikk	sesongen	et	tra-
gisk	utfall	da	en	brannkonstabel	
omkom under innsats.

En dyr sommer
Antallet	mannskaper	på	overtid	
og	overskridelse	av	timer	for	å	
håndtere alle brannene kom i 
konflikt	med	arbeidsmiljøloven.	
Arbeidstilsynet	ble	informert,	
og vi har søkt om utvidelse av 
overtidsbruken	for	de	med	flest	
overtidstimer.	

Vi hadde et merforbruk på 
overtid	i	juli	og	august	på	kr	1,5	
millioner og et merforbruk på 
mat og drikke på kr 140 000.
En	søknad	til	fylkesmannen	om	
skjønnsmidler, har resultert i at  
kr	1,2	millioner	er	tilbakeført	til	
NRBR.
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Drone

Etter	to	års	prosjektarbeid	med	kartlegging	av	
muligheter og behov for bruk av drone i vårt 
arbeid,	ble	det	tidlig	på	sommeren	2018	anskaffet	
en	DJI	Matrice	210	RTK.	Dette	er	en	industriell	
drone med zoom-kamera og IR-kamera. Det er 
Andøya	Space	Center	som	har	det	fly-operative	
ansvaret, og det er også her våre dronepiloter har 
gjennomgått	omfattende	opplæring.

Ikke	lenge	etter	at	vi	hadde	dronen	i	hus,	viste	
den	seg	å	være	til	uvurderlig	nytte.	Under	den	
store skogbrannen langs Gjøvikbanen veiledet 
pilotene beredskapstoget og mannskapene på 
bakken	frem	til	steder	hvor	det	var	varme	som	
ikke	var	synlig	for	det	blotte	øye.	Dronen	ble	
deretter	brukt	på	alle	sommerenes	skogbranner.	
Da	vi	i	august	fikk	et	stort	utslipp	av	fyringsolje	i	
Glomma,	var	dronen	igjen	et	nyttig	arbeidsverk-
tøy. I desember bisto vi Oslo brann- og rednings- 
etat da det begynte å brenne i en sveisevogn i en 
t-banetunnel. Dronen ble sendt inn i tunnelen, 
slik at brannvesenet kunne se om det var trygt å 
ta seg inn. 

Dronen er bare et hjelpemiddel for å lokalisere 
mennesker, dyr, varme og liknende. Den hverken 
slukker brann eller redder liv direkte. Det gjør 
personellet	på	bakken.	Dronen	vil	også	gi	nyttig	
informasjon	i	form	av	bilder	til	de	som	sitter	i	
ledelsen under en aksjon.

Bildet viser hvordan det varmesøkende kameraet 
vises på skjermen for dronepiloten under skog-
brannen	i	Nittedal.	

Årsberetning 2018 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 7



Brann- og rednings-
sjefens forord

Dette	oppsummeres	i	korte	trekk	
som et selskap preget av stolthet 
og tradisjon, dedikasjon og kva-
litet og ikke minst fellesskap og 
omtanke. 

Endringer
Det er likevel naturlig at et 
skifte	i	ledelsen	også	innebærer	
endringer. Ledelse er nyanser 
av menneskelige vurderinger, 
basert på hvem vi er og hvilken 
ryggsekk vi har med oss. Ideen 
og tanken bak de prosessene vi 
er	i	gang	med,	har	til	hensikt	å	
opprettholde	og	videreutvikle	
det	som	fungerer.	I	tillegg	er	det	
også et mål i seg selv å forbedre 
det	som	har	et	potensiale	til	å	bli	
bedre. For å lykkes med en slik 
strategi	må	vi	tørre	å	utfordre	
det	eksisterende	og	sette	spørs-
målstegn ved det etablerte.

En	slik	kritisk	tenkning	gjør	oss	
bedre	i	stand	til	å	se	alternativer,	
bryte opp gammelt handlings-
mønster og i større grad enn 
før gjøre organisasjonen mer 
bærekraftig	og	robust.	

Helhetlig tenkning
Det er et stadig krysspress 
mellom	samfunnets	krav	til	
kompetanse og spesialisering, og 
kravet	til	effektivitet	og	rasjonell	
drift.	Samfunnsutviklinga	gjør	at	
totaloppdraget for brann og red-
ningstjenesten blir mer kompli-
sert og inngripende, også når det 
gjelder	kravet	til	materiell.	I	en	
slik	situasjon	er	det	svært	viktig	
å	se	hele	selskapet	under	ett,	og	
utnytte	kapasitet	og	kompetanse	
til	gunst	for	hele	samfunnsopp-
draget.	Dette	er	en	prosess	som	
er	igangsatt,	og	som	vi	tror	og	
håper skal gi gode resultater i 
fremtiden.	

Fokus på ledelse
Å være leder i en moderne 
kunnskapsbedrift	er	ingen	enkel	
oppgave.	Det	stilles	et	utall	
forventinger	og	krav,	både	til	
kvalitet, innovasjon, digitalisering 
og	nytenkning.	Dette	er	begrun-
nelsen	for	at	vi	har	satt	i	gang	
flere	organisatoriske	prosesser	
som	har	til	hensikt	å	sette	ledelse	
i	fokus.	Konkret	dreier	dette	seg	

om å strukturere organisasjo-
nen	slik	at	en	setter	lederne	i	
stand	til	å	utøve	ledelse	samt	å	
gi lederne en faglig ballast i sin 
ledergjerning, gjennom leder-
utviklingskurs.	Dette	håper	vi	skal	
resultere	i	en	bedre	utnyttelse	
av potensialet i lederlinja, ikke 
minst	i	forhold	til	å	gjøre	lederne	
til	reelle	beslutningstagere.	Godt	
medarbeiderskap skapes i første 
rekke gjennom god førstelinjele-
delse.	Et	viktig	premiss	er	derfor	
å	legge	til	rette	for	god	ledelse,	
noe som er hovedbegrunnelsen 
for	at	vi	vier	dette	temaet	stor	
oppmerksomhet. 

Etter	mange	år	som	ansatt	i	politiet,	startet	jeg	13.	august	2018	i	stillingen	
som	brann-	og	redningssjef	i	NRBR.	Forventingen	min	stemte	relativt	godt	
med	de	inntrykkene	jeg	har	fått	etter	oppstart.

Antall søkere til 46
 utlyste stillinger i 2018:

453

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 20188



USAR

Når redningspersonell rykker inn 
etter	jordskjelv,	ras	og	liknen-
de hendelser, er det gjerne en 
USAR-gruppe	med.	USAR	står	for	
“urban search and rescue” og er 
en	definisjon	på	en	urban	red-
ningsgruppe som skal søke og 
drive redning på en trygg måte i 
helt eller delvis kollapsede bygg, 
grøfter,	installasjoner,	ras	og	
liknende.

I	NRBR	har	vi	siden	2017	hatt	en	
egen	USAR-gruppe	på	12	mann.	

Det	var	etter	et	stort	kvikkleire-
skred i Sørum i 2016, at NRBR 
så nødvendigheten av bedre 
kunnskap	og	riktig	utstyr	for	slike	
hendelser. Her på Romerike er 
det mange og store forekomster 
av	kvikkleire	og	det	har	tidligere	
gått	flere	kvikkleireskred	i	områ-
det. Bygninger kan også kollapse 
som følge av et kvikkleireskred. 
Det er derfor ikke uten grunn at 
beredskapen rundt slike hendel-
ser styrkes. Men beredskap og 
forståelse for å takle sammen-
raste bygg, er også avgjørende 
hvis det skulle skje kollaps som 
følge av for eksempel store snø-
mengder på tak eller uhell under 
anleggs-	og	byggeaktivitet.	
Vinteren 2018 opplevde vi at et 
lagerbygg raste sammen som et 
resultat av store snømengder på 
taket. Alle som jobbet der kom 
seg	ut	i	tide.
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Styrets beretning 
2018

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er et interkommu-
nalt	selskap	for	kommunene	Nittedal,	Lørenskog,	Skedsmo,	Rælingen,	Fet,	
Sørum	og	Aurskog-Høland.	Rømskog	kommune	kjøper	i	tillegg	tjenester	fra	
selskapet.

Brannvesenet har ansvaret for 
alle lovpålagte oppgaver i eier- 
kommunene	i	henhold	til	lov	om	
brannvern	m.m.	Dette	innebærer	
ansvar for brann- og rednings- 
beredskap, brannforebyggende 
arbeid samt feiertjenesten.

Feiervesenet	skal	utføre	feiing	
og	tilsyn	med	røykkanaler	og	
fyringsanlegg og drive med   
motivasjons-	og	informasjons-	
tiltak	mot	publikum.	

Selskapets hovedkontor ligger på 
Nordbyhagen i Lørenskog kom-
mune.  Administrasjonen har 
siden	sammenslåing	i	2014	blitt	
for	stor	i	forhold	til	nåværende	
lokaler. Lørenskog kommune har 
ikke	kommet	med	konkrete	tiltak	
for å dekke administrasjonens 
behov for mer plass i 2018. 

Viktige faktorer
NRBR skal arbeide for et sikkert 
samfunn hvor ingen skal dø eller 
bli skadet forårsaket av brann, 
eksplosjon,	farlige	stoffer	eller	
andre	akutte	ulykker.	Dette	stiller	

store	krav	til	NRBR	innen	mange	
områder, men vi vil for 2018 
nevne spesielt:

•	Raskt økende innbyggertall 
i kommunene våre, med mer 
kritisk	infrastruktur,	fortetting	
av boligområder samt stadig 
høyere bygninger.  
•	Klima.	Langvarig	tørke	og	flere	
skogbranner. 
•	Endring i lov og regelverk. 
Felles prosedyre for opptreden 
og samvirke ved hendelser der 
det utøves livstruende vold mot 
flere	personer	som	krever	stor	
grad av øvelse og trening. 

Styret	er	opptatt	av	at	NRBR	er	i	
forkant av samfunnsutviklingen. 
Dette	vil	kreve	en	kombinasjon	
av økt ressursinnsats og kunn-
skapsstyrt	tilnærming	for	å	tryg-
ge	våre	innbyggere	i	fremtiden.	

Styret	er	opptatt	av	å	forebygge	
hendelser, og mener et godt 
samarbeid på tvers av kommu-
nale etater, blant annet opp mot 
risikogrupper og ved planlegging 

av	ny	utbygging,	er	viktig	for	å	
hindre	ulykker.	Styret	støtter	
brannmannskapers	uttrykte	
bekymring	for	at	de	i	fremti-
den	vil	risikere	å	måtte	utøve	
makt mot publikum om de 
ankommer som første aktør 
ved skarpe hendelser.

Brannsamarbeid på 
vent
Arbeidet med å se på et 
brannsamarbeid mellom Øvre 
Romerike brann og redning 
og NRBR ble av styringsgrup-
pen	satt	på	vent	i	2018	blant	
annet på grunn av pågående 
prosesser med kommunesam-
menslåing og valg. Rapporten 
som var utarbeidet i sam-
arbeid mellom de to selska-
pene viste at et samarbeid 
ville gi gode synergier. Videre 
forhandlinger vil gjenopptas 
høsten 2019.

I	2018	ansatte	styret	ny	
daglig leder, Arne Stadheim. 
Vi	ønsker	velkommen	til	en	
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Rune A. Holter
nestleder

Marit Helene Ekvoll
styreleder

Halvor Bing Lorentzen
styremedlem

Kenneth Wangen 
styremedlem

Elisabeth Bødtker Larsen
styremedlem

Morten Helgesen
styremedlem

Are Helseth
styremedlem

Romerike 110-sentral ble avviklet 
1.	april	2018,	tilbakeføres	inne-
stående	midler	til	eierne	etter	
gjeldende fordelingsnøkkel.

Finansiell risiko
Brann- og redningsvesenet anses 
generelt	ikke	å	være	utsatt	for	
stor	finansiell	risiko.	Eierkommu-
nene i NRBR har fullt ansvar i.h.t 
loven om interkommunale sel-
skaper, og opptak av eventuelle 
lån styres. Lånerammen for NRBR 
økte	fra	25	mil	til	50	mil	i	2018.

Arbeidsmiljø
Det	arbeides	kontinuerlig	med	
forbedring/utvikling av HMS-ru-
tiner	og	prosedyrer.	Selskapet	
driver ikke virksomhet som foru-
renser det ytre miljø utover det 
som er normalt i bransjen.

Likestilling
Bedriften	hadde	i	fjor	192	an-
satte	hvorav	30	var	kvinner.	Det	
er et mål å få kvinnelige søkere 
til	ledige	stillinger	i	utryknings-
seksjonen. NRBRs ledergruppe 
består av to kvinner og to menn. 
Styret har sju medlemmer hvor 
av	to	er	kvinner.	Bedriften	har	et	
klart	mål	om	å	legge	til	rette	for	
likestilling,	og	har	et	ønske	om	å	
øke	antall	kvinnelige	ansatte.

Styret ønsker å takke NRBRs 
ansatte	for	den	gode	innsatsen	
i	året	som	har	gått,	og	for	å	ha	
bidratt	til	å	styrke	NRBRs	gode	
omdømme. Styret vil takke spe-
sielt for  innsatsen som ble lagt 
ned sommeren 2018 i forbindel-
se de mange skogbrannene i vårt 
distrikt.

organisasjon som er preget av 
dyktige	og	engasjerte	ansatte	
som	er	opptatt	av	å	ivareta	sitt	
viktige	samfunnsoppdrag	på	best	
mulig måte. 

IUA
NRBR er vertsbrannvesen for 
IUA	(Interkommunalt	utvalg	mot	
akutt	forurensning)	i	region	2	(19	
kommuner på Romerike og Glåm-
dalsregionen), og har nødvendig 
utstyr samt kompetanse for å 
ivareta	dette.

Fortsatt drift
Styret mener regnskapet gir et 
rettvisende	bilde	av	driften	og	
den	finansielle	stilling,	og	legger	
fortsatt	drift	av	selskapet	til	
grunn.

Årsregnskapet	viser	et	netto	
driftsresultat	(merforbruk)	på					
kr 7 639 265. Årets regnskaps-
messige resultat viser et mer-
forbruk (underskudd) på 
kr 5 004 727.

Regnskapsinformasjon
Etter	styrets	oppfatning	gir	frem-
lagt resultatregnskap og balanse 
med	noter,	utfyllende	informa-
sjon	om	driften	og	stillingen	ved	
årsskiftet.	Det	har	heller	ikke	
inntrådt	forhold	etter	regnskaps-
året som er av betydning ved 
bedømmelsen av selskapet. 
Styret foreslår at merforbruket 
for brannvesenet, kr 4 485 632, 
og 110-sentralen, kr 519 095, 
dekkes av disposisjonsfond. 
Overskuddet for Sivilforsvaret, 
kr	183	994,	avsettes	til	dispo-
sisjonsfond. For feiervesenet, 
som er et selvkostregnskap, er 
overskuddet	kr	672	448	etter	
regelverket	avsatt	i	fond.	Siden	
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Romerike 110-sentral var også 
en del av NRBR og lokalisert på 
Lørenskog	brannstasjon	fram	til	
april	2018.	Utrykningsstyrken	er	
fordelt på sju brannstasjoner.

Representantskapet
Representantskapet er oppnevnt 
av medlemskommunene og er 
NRBRs øverste myndighet. I 2018 
var følgende representanter: 

Boye Bjerkholt (leder), John Harry 
Skoglund (nestleder), Anniken 
Beate Johannesen Nordheim, 
Øivind	Sand,	Bjørn	Ole	Uglem,	
Mette	Korsrud,	Karl-Erik	Hytten,	
Ann-Karin	Pettersen,	Erland	
Vestli, Trine Lunemann, Roger 
Evjen,	Anette	Østgård	Tønsberg,	
Dagfinn	Eriksen	Arteid	og	Morten	
Bekkeng. 

Styret
Styret	har	bestått	av:

Marit Helene Ekvoll (leder)
Rune A. Holter (nestleder)
Styremedlemmer: Are Helseth, 
Halvor Bing Lorentzen og Elisa-

beth Bødtker Larsen.
Styremedlemmer	fra	de	ansatte:	
Morten Helgesen og Kenneth 
Wangen.

Styret	avholdt	i	2018	åtte	møter	
og	behandlet	34	saker.	I	tillegg	
til	beslutningssakene,	behandlet	
styrene i alle møtene diskusjons-/ 
temasaker og orienteringssaker. 

Representantskapet hadde to 
møter. Totalt ble 19 saker be-
handlet i representantskapet.

Samlet	utbetaling	til	styrets	med-
lemmer utgjorde 
kr 448 800. 

Representant-
skapet, som er 
kommunenes ei-
errepresentanter, 
ble godtgjort fra 
sine kommuner.

Daglig leder
Avtroppende 
brann- og red-
ningssjef	mottok	

NRBR	er	organisert	i	to	avdelinger:	Operativ	avdeling	og	forebyggende									
avdeling. Stab er en stabsfunksjon underlagt brann- og redningssjefen. 
Administrativ	ledelse	og	avdelingssjefer	er	lokalisert	på	Lørenskog	brannsta-
sjon. 

kr 906 599 i samlet godtgjørelse 
fram	til	han	gikk	av	med	pensjon	
30.	juni	2018.	Dette	inkluderer	
også kompensasjon for overbe-
falsvakt.

Nytilsatt	brann-	og	redningssjef	
har	fra	tiltredelse	13.	august	og	
ut	året	mottatt	en	samlet	godt-
gjørelse på kr 663 990. Han deltar 
ikke i overbefalsvaktordningen.

Organisasjon
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Brannstasjoner

NRBR er lokalisert på syv ulike steder på 
Nedre	Romerike.	På	flere	av	disse	stedene	
arbeides det med å få mer egnede lokaler 
for den tjenesten vi skal levere. Blant annet 
ble alle soverom pusset opp på Lørenskog 
brannstasjon i 2018. 

Det	er	flere	prosesser	i	gang	for	å	bygge	
nye stasjoner. Det jobbes med ny døgnbe-
mannet brannstasjon øst for Glomma, som 
skal	erstatte	deltidsstasjonene	i	Fet	og	Sø-
rum.	Her	er	det	satt	ned	en	arbeidsgruppe	
som arbeider sammen med kommunen og 
arkitektfirma.	Brannstasjonen	er	planlagt	
ferdig i 2022. Det planlegges også bygging 
og	flytting	av	brannstasjonene	i	Nittedal,	
Bjørkelangen	og	Løken,	samt	nytt	adminis-
trasjonsbygg på Lørenskog.

Dette	er	viktige	premisser	for	oss,	både	når	
det gjelder selve kvaliteten i jobben som 
blir	utført	og	ikke	minst	de	helse,	miljø	og	
sikkerhetsmessige forholdene som påvirkes 
av lokalene som brukes.
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Helse,	miljø	og	sikkerhet	har	hatt	stort	fokus	i	2018.	Vi	tilstreber	hele	tiden	
å	bli	bedre,	og	gjør	dette	arbeidet	i	samarbeid	med	ledelse,	arbeidstakere,	
verneombud	og	tillitsvalgte.		

Helse, miljø og 
sikkerhet

Vi jobber på tvers av avdelinger 
og fagområder, for å få størst mu-
lig	utbytte	av	kompetansen	våre	
ansatte	har.	

Kreftrisiko 
Statens	arbeidsmiljøinstitutt	og	
Kreftregisteret	gjennomfører	et	
prosjekt	om	kreftrisiko	
blant brannfolk. 

Bakgrunnen for prosjektet er en 
rekke	undersøkelser	fra	flere	land	
som viser at brannkonstabler har 
høyere risiko for enkelte former 
for	kreft	enn	resten	av	befolknin-
gen. Det er derfor ønskelig å se 
årsaker	til	den	økte	risikoen,	og	
hvordan den kan forebygges. 

Dette	innebærer	øvelsesbranner	
med	avanserte	målinger	luften,	
biologiske	prøver	og	omfattende	
datainnsamling og analysearbeid 
helt	tilbake	til	1950.	Vi	har	valgt	
å delta, og prosjektet går over 
en	tidsperiode	fra	2017-2022.	
Samarbeidet har full oppslutning 
blant	våre	ansatte.	Resultatene	i	
prosjektet	vil	inngå	som	en	viktig	

del av vårt forebyggende arbeid, 
og	også	være	nyttig	for	hele	
brannvesenet i Norge.  

Sykefravær
Snittet	for	sykefravær	i	2018
er	6,4	%.	Av	dette	utgjør	1,82	%	
korttidsfravær	og	4,59	%	lang-
tidsfravær.

Yrkesskader
I 2018 ble ni yrkesskader meldt 
inn	til	NAV.	Syv	av	disse	ble	
godkjent,	mens	to	fortsatt	er	
under behandling. Tre av disse 
var	skader	på	hørsel,	fire	brudd	
og	to	krefttilfeller.	To	av	skadene	
skjedde under innsats, og fem 
under øvelse. Seks av skadene 
medførte fravær. 

Verneombud og tillits-
valgte   
Vi	har	en	vernetjeneste	og	tillits-
valgte som i svært stor grad tas 
med i HMS-arbeidet hos oss. Vi 
anser disse vervene som veldig 
viktige	medspillere.

Opplæring og 
dokumentasjon    
God opplæring er høyt priori-
tert hos oss, gjennom øvelser, 
teori	og	dokumentasjon.	Dette	
er gjennomgående i  alle våre 
avdelinger. Det ble gjennomført 
fagdager, både internt og med 
eksterne aktører og også i samar-
beid med andre brannvesen. 
  
Vi startet også implementering av 
et	nytt	kompetanseverktøy	hos	
oss,	som	vi	fortsetter	å	ta	i	bruk	
i alle avdelinger i 2019. I 2018 
brukte	vi	dette	til	å	kartlegge	vår	
kompetanse, som var en stor og 
omfattende	jobb	som	involverte	
alle avdelinger. Videre vil vi bruke 
disse	til	å	utarbeide	gode	kom-
petanseplaner,	ved	rekruttering,	
medarbeidersamtaler, øvelsesdo-
kumentasjon	i	operativ	avdeling,	
HR-arbeid og måloppnåelse.  
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Fritidsboliger

I	perioden	1.	mai	til	31.	september	gjennomfør-
te	vi	tilsyn	og	feiing	på	halvparten	av	de	cirka	3	
000	fritidsboligene	som	er	registret	i	vår	region.	
Utfordringene	er	å	få	kontakt	med	eiere	og	
finne	tidspunkt	for	besøk.

Mange	av	disse	hyttene	ligger	ikke	ved	vanlig	
bilvei,	og	våre	ansatte	må	bruke	alternative	
transportmidler som kano, ATV og beina. Bildet 
viser feierne på vei over Bølertjern i Fet kommu-
ne.	Hyttene	som	ligger	på	øyene	her	kan	vi	bare	
nå	med	båt,	men	også	disse	hyttene	skal	ha	
feiing	og	tilsyn.	Når	en	hytte	ligger	så	utilgjen-
gelig,	er	det	ekstra	viktig	å	ha	brannsikkerheten	
på plass. Det gjelder å ha pipe og ildsted som 
er i orden, og fungerende røykvarslere, slok-
kemidler	og	rømningsveier.	Det	er	forskrift	om	
brannforebygging som bestemmer at feieren 
skal sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen 
på	alle	hytter	og	fritidsboliger.	
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Stabsavdelingen

Alle	merkantile	funksjoner	er	lagt	i	stab	og	rapporterer	til	stabssjef.	Staben	
har ansvar for å forvalte og videreutvikle intern og ekstern service samt    
økonomi- og virksomhetsstyring.

Stab	har	hatt	et	stabilt	og	aktivt	
år	og	har	i	2018	bestått	av	13	
medarbeidere. 

Service
Staben	yter	service	til	publikum	
og	ansatte,	og	har	ansvar	for	
fagområdene arkiv, innkjøp, 
IKT, informasjon, alarmtjenes-
te, økonomi, regnskap, lønn og 
personalsaker.

Stab jobber også med saks-
forberedelser og har ansvaret 
for sekretariatsfunksjonen for 
arbeidsmiljøutvalget, brann-
styret, representantskapet og 
Interkommunalt	utvalg	mot	akutt	
forurensning region 2.

Ny brann- og rednings-
sjef

Gjennom våren deltok stab i 
forberedelser	for	å	rekruttere	ny	
brann- og redningssjef, da Jan 
Gaute Bjerke valgte å gå av med 
pensjon fra 1. juli. Ny brann- og 
redningssjef	tiltrådte	i	august.

Aktivitet gjennom 
året
Vi har i 2018 jobbet med å im-
plementere et kompetansekart-
leggingsverktøy,	Dossier.	Dette	
er	spesielt	viktig	i	operativ	av-
deling, for å ha en god oversikt 
og dokumentasjon. Arbeidet 
ble intensivert gjennom høsten. 
Et	vaktlag	samt	noen	dagtidsan-
satte	i	hver	avdeling	bidrar	som	
pilotbrukere.

HMS-rådgiver
Stillingen	som	HMS-rådgiver	
ble	tiltrådt	i	februar	2018.	Hun	
har bakgrunn som sykepleier, 
fra	bedriftshelsetjeneste,	samt	
utdanning innen organisasjon 
og ledelse.

Digital post
SvarUT	og	SvarINN	ble	tatt	i	
bruk i februar 2018. Vi sendte 
i løpet av 2018 over 4 000 brev 
med	SvarUT.	Tre	fjerdedeler	av	
alle	brev	gikk	rett	til	mottake-
rens digitale postkasse. 

Alarmtekniker
Med	oss	på	laget	fikk	vi	i	okto-
ber en alarmtekniker. Vi vil med 
denne kompetansen i eget hus 
jobbe	med	å	verifisere	alarmer	og	
følge opp unødige alarmer med 
forslag	til	forbedringstiltak	der	
det er mulig. Målet er å redusere 
antallet unødige alarmer slik at 
vår beredskap ikke blir bundet 
opp i ikke-reelle hendelser.

Antall uttalelser i 
byggesaker fra tilsyns-

seksjonen i 2018

98
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Informasjonskampanjer

NRBR	har	høy	aktivitet	på	informasjonskampanjer	og	andre	tiltak	hvor	vi	møter	
publikum med vårt forebyggende budskap. Kampanjene har ulike målgrupper, 
slik som studenter, barn eller eldre. Vi møter innbyggerne våre for eksempel 
på	fest-	og	markedsdager,	på	stands	på	kjøpesentre	og	på	Facebook.	Under	
årets	påskekampanjen	traff	vi	påsketuristene	på	bensinstasjoner	på	utfartsvei-
ene,	i	tillegg	til	at	vi	dro	ut	til	utvalgte	hyttefelt	i	to	av	våre	kommuner.

For	komfyrvaktkampanjen	i	februar	lagde	vi	en	mulighet	for	publikum	til	å	
melde seg eller andre på hjemmebesøk med vurdering av brannsikkerheten 
og	mulig	gratis	komfyrvakt.	Dette	spredte	vi	blant	annet	på	Facebook	og	på	
stands.	Kampanjen	førte	til	at	vi	fikk	besøkt	mange	eldre.	Vi	monterte	syv	
komfyrvakter.

I september hadde vi åpen dag på brannstasjonene på Lørenskog og Bjørkelan-
gen.	Dette	er	et	stort	arrangement	med	3	500	besøkende	og	krever	at	ansatte	i	
alle	avdelinger	stiller	opp.

I	mai	og	juni	hadde	vi	720	femåringer	på	brannvernkampanje	rettet	mot	femå-
ringene	i	barnehagene	i	Nittedal,	Sørum,	Fet,	Rælingen	og	Aurskog-Høland.	De	
påmeldte	barnehagene	forplikter	seg	til	å	følge	et	undervisningsopplegg	rettet	
mot	barna	og	blir	invitert	til	en	aktivitetsdag	på	brannstasjonen	før	sommerfe-
rien.
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Operativ 
avdeling
2018	ble	et	spesielt	år	for	operativ	avdeling,	med	mange	naturhendelser.	
Det var sterk vind, mye nedbør og tørkeperiode, noe som medførte nedfall 
av trær, pumping av vann og mange skogbranner i vårt distrikt. 

Dette	gjorde	at	vi	fikk	testet	be-
redskap, utstyr og organisasjonen 
vår på en god måte.  

Øvelser og opplæring
I forkant av skogbrannsesongen 
gjennomførte vi en større skog-
brannøvelse sammen med Oslo 
brann- og redningsetat (OBRE), 
Asker og Bærum brannvesen, 
Øvre Romerike brann- og redning 
og Sivilforsvaret. Her hadde vi 
fokus på Enhetlig ledelsessystem 
(ELS)	i	stabsarbeidet,	i	tillegg	til	at	
vi	fikk	øvd	mannskapene	i	arbeid	
ute i skogen sammen med skog-
brannhelikopter, nabobrannvesen 
og mannskap fra sivilforsvaret.

LKKS 
Lahaugmoen kurs og kompe-
tansesenter (LKKS) har i 2018 
blitt	ferdigstilt	med	nytt	hus	til	
sikringsarbeid på tak, noe som 
gjør at vi kan øve bedre og sikrere 
i høyden. Røykdykkerhuset blir 
nå varmet opp med gass og det 
er gjort store forbedringer på det 
tekniske	anlegget	rundt	dette	
huset.	Disse	tiltakene	vil	bedre	

helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
på LKKS. 

Faglig utvikling
NRBR	har	hatt	en	god	faglig	utvik-
ling	de	siste	årene,	mye	av	dette	
er på grunn av de fagansvarlige 
som har dedikerte områder som 
de jobber med å utvikle. Vi har 
til	sammen	12	fagansvarlige	som	
har gjort en veldig bra innsats 
for at vi sammen skal kunne yte 
bedre	hjelp	til	innbyggerne	i	vår	
region.	I	tillegg	gjennomfører	de	
fagansvarlige mange øvelser for 
heltids-	og	deltidsmannskapene.

IUA
NRBR er vertsbrannvesen for 
Interkommunalt utvalg mot 
akutt	forurensing	(IUA):	region	2.	
Her er det gjennomført to store 
øvelser sammen med de andre 
brannvesenene i regionen. 

I august hadde vi et større utslipp 
av	fyringsolje	i	Glomma.	Dette	
utslippet stammet fra en gård i 
Sørum hvor det var lagret større 
mengder fyringsolje i store tanker 

som lå på bakken. 

Det er kjøpt inn to nye båter i 
IUA	region	2,	en	til	Kongsvinger	
og	en	til	NRBR.

Samarbeid
Vi	samarbeider	godt	med	flere	
av våre nabobrannvesen. Vi 
har	et	tett	samarbeid	med	
OBRE på Lahaugmoen når det 
gjelder	øvelser.	Dette	gjelder	
også	innenfor	flere	av	våre	
felles fagansvar som for ek-
sempel	røykdykking,	lift/stige	
og urban search and rescue 
(USAR).	Videre	planlegger	vi	et	
samarbeid	innenfor	operativ	
ledertrening.

Samarbeid internt i NRBR har 
blitt	sterkt	vektlagt	i	2018.	Når	
vi jobber på tvers av avdelinger 
og seksjoner vil vi levere den 
beste	tjenesten	til	våre	innbyg-
gere. 
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IUA-øvelse Kjeller

Beredskapsutvalg	Akutt	forurensning	(IUA)	skal	ivareta	
beredskapspliktene	i	henhold	til	forurensningslovens	
bestemmelser. NRBR er sekretariat for Beredskapsutvalg 
Akutt	forurensning	–	region	2.	

I	oktober	ble	det	avholdt	en	stor	IUA-øvelse	på	Kjeller	fly-
plass. Øvelsen omhandlet et uhell med farlig gods, da tre 
store	containere	med	salpetersyre	skulle	lastes	fra	truck	til	
lastebil. Truckføreren var kommet i klem mellom truck og 
en	slik	container.	Lekkasje	fra	containerne	traff	truckføre-
ren, og rant på bakken og ned i en avløpskum. 

Utrykningskjøretøy	fra	våre	brannstasjoner	på	Løren-
skog,	Skedsmo	og	Nittedal	deltok	i	øvelsen.	Fra	Skedsmo	
brannstasjon kom en såkalt kjemikaliebil. Denne har utstyr 
til	å	demme	inn,	begrense,	suge	opp	eller	tette	skader,	og	
utstyr	til	å	sanere	(det	vil	si	vaske/rense)	personer	som	skal	
videre	til	sykehus.	

Som	en	del	av	øvelsen	måtte	innsatsstyrken	først	avklare	
hva	de	lekke	containerne	inneholdt,	utføre	livreddende	
innsats på truckføreren og stoppe lekkasjen.  Avløpskum-
men	ble	dekket	til	med	en	spesiell	kumtetter.	Deretter	ble	
varsling	til	kommunen	iverksatt.	
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Forebyggende 
avdeling

Gjennom	Gjensidigestiftelsens	
brannløfte	har	vi	bistått	kommu-
nene	i	vår	region	til	å	søke	og	få	
midler	til	16	mobile	slokkeanlegg.	
Skedsmo	fikk	midler	til	seks	
anlegg,	Lørenskog	til	fire,	mens	
Rælingen, Fet og Aurskog-Hø-
land	fikk	til	to	til	hver	kommune.	
Kommunene er nå i gang med å 
montere disse anleggene. 
NRBR	mottok	kr.	30	000	til	inn-
kjøp av komfyrvakter. Disse deles 
ut	til	personer	etter	en	grundig	
vurdering. 

Bekymringsmeldinger
Vi	mottok	73	bekymringsmeldin-
ger som omhandlet manglende 
brannsikkerhet. Meldinger følges 
opp	og	resulterer	ofte	til	veiled-
ning	av	beboer.	I	spesielle	tilfeller	
gis	også	veiledning	til	pårørende	
og	ansatte	i	kommunens	hjel-
petjeneste.

Feiing og boligtilsyn
Seksjon feiing og service gjen-
nomførte	tilsyn	i	3	447	boliger	og	
feiing av 4 042 røykløp. Det ble 
tilsammen	avdekket	1	600	avvik.	

Noen eksempler på punkter med 
mange avvik: 
•	 For liten avstand fra sotluke 

til	brennbart	materiale
•	 Manglende	takstige	og	skli-

sikring på tak
•	 Defekte brennplater/ ildfast 

stein i brennkammer
•	 Hull	i	skorstein	etter	fjerning	

av ildsted

Tilsyn i særskilte 
brannobjekter
Vi har 745 registrerte brannob-
jekter. I 2018 har vi kartlagt 
risikoen for brann i de ulike 
objektene	for	å	treffe	enda	bedre	
med	våre	tiltak.	I	denne	kategori-
en	finner	vi	blant	annet	barne-
hager, skoler, industri, tunneler, 
sykehus, hotell og kulturhistoris-
ke bygninger.

Byggesak
Det	er	stor	byggeaktivitet	i	
vår	region	og	i	2018	har	vi	gitt	
uttalelser	i	98	byggesaker	og	63	
reguleringssaker noe som er en 
klar økning fra året før. Vår rolle 

er	å	bidra	til	at	tilrettelegging	
for brannvesenets rednings- og    
slokkemannskaper ivaretas. 

Brannevaluering
I 2018 ble 31 brannutredninger 
evaluert.	Antatt	brannårsak	i	de	
brannene vi har evaluert siden vi 
begynte i 2015 er: 28 % elektrisk 
årsak,	16	%	påsatt	brann,	13%	
åpen ild, 12 % matlaging, 6 % i 
forbindelse med fyringsanlegg,  
25 % annen årsak, eller ukjent.

Utvikling
NRBR	benyttes	gjerne	som	
høringsinstans i forbindelse med 
lov	og	forskriftsarbeid.	I	2018	ble	
vi med i en referansegruppe som 
ble etablert i forbindelse med 
Brånåsen avfallsdeponi. NRBR 
deltar sammen med representan-
ter fra IFE, Sintef Molab, ROAF og 
Trondheim kommune. Referanse-
gruppen skal brukes som uavhen-
gige fageksperter ved vesentlige 
beslutningspunkter, evaluering av 
rapporter m.m.

Forebyggende avdeling jobber både med de store sakene og de små. Det 
spenner	fra	uttalelser	i	de	store	byggesakene	i	vårt	område,	til	å	hjelpe	en	av	
våre	innbyggere	med	brannsikkerheten	i	sitt	eget	hjem.
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Brannvesenets 
julekalender

I	slutten	av	november	underviste	
NRBR elevene på femte trinn på 49 
skoler i våre kommuner, samt Røm-
skog, som del av førjulskampanjen 
Brannvesenets julekalender. NRBR 
sitter	i	styringsgruppen	for	kampanjen	
sammen med Asker og Bærum brann-
vesen. Brannvesen i hele landet invi-
teres	til	å	delta.	I	2018	var	55	brann-
vesen i nesten 200 kommuner med 
over to millioner mennesker med. 
Barn over hele landet sendte inn nær-
mere 55 000 svar på konkurransene i 
den	tilhørende	nettkalenderen.

Forsiden av kalenderen i 2018 ble teg-
net av Nicholas og Robin på Blystadlia 
skole. De vant konkurransen om forsi-
den blant mange innsendte forslag fra 
skoler i hele landet. Premien var en 
opplevelsesdag på Lørenskog brann-
stasjon med hele klassen. 
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Deltid

Alle	våre	fire	deltidsstasjoner	har	rullerende	hjemmevakt,	det	vil	si	at	
de har vakt hvor de går med radio hele uken, hjemme og på jobb. Det 
er via denne radioen de får utvarslingen om hendelser.

Det	er	fire	vaktlag	på	hver	stasjon,	så	de	har	vakt	hver	fjerde	uke.	
Vaktuken starter mandag kl. 07. Da møter påtroppende og avtroppen-
de	vaktlag	på	den	lokale	brannstasjonen	og	bytter	radioer	og	legger	
personlig utrykningstøy på mannskapsbilen. Senere på dagen, kl. 17, 
møtes vaktlaget på stasjonen og går igjennom alt utstyret på bilen for 
å	forsikre	seg	om	at	dette	er	på	plass	og	i	orden.

I	vaktuken	har	de	forskjellige	deltidsstasjonene	øvelser	på	ulike	dager.	
Fet	har	øvelse	på	tirsdag,	Sørum	på	onsdag,	Bjørkelangen	og	Løken	
på	torsdag.	Øvelsene	innbefatter	røykdykking,	trafikkulykke,	overfla-
teredning, båtøvelser m.m. På disse øvelsene får de bistand fra en 
fagansvarlig	eller	et	vaktlag	fra	heltid.	Bildet	er	fra	en	øvelse	i	april	da	
vi	hadde	muligheten	til	å	brenne	ned	et	hus	i	Aurskog-Høland.	
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Økonomiske 
data 2018
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Vedtak i representantskapet - 25.04.2019:

Årsberetningen	med	regnskap	for	2018	fastsettes	med	et	netto	driftsresultat	
(merforbruk) på kr 7 639 265.   Årets regnskapsmessige resultat viser et merfor-
bruk på kr 5 004 727.  

1.  Merforbruket for brannvesenet utgjør kr 4 485 632. Beløpet dekkes inn av 
disposisjonsfond.
2.		For	Sivilforsvaret	er	et	mindreforbruk	pålydende	kr	183	994.	Beløpet	avsettes	
til	disposisjonsfond.		
3.  For Romerike 110-sentral fremkommer et merforbruk pålydende kr 519 095 
som dekkes inn av disposisjonsfond. Innestående pensjons- og disposisjonsfond 
etter	dette	tilbakebetales	til	eierne	etter	gjeldende	fordelingsnøkkel.	
4.		For	feiervesenet,	som	er	et	selvkostregnskap,	er	overskuddet	kr	672	448	etter	
regelverket	avsatt	i	bundet	fond.	Selskapet	tilbakebetaler	fondsmidler	etter	
gjeldende regelverk og et ev. underskudd som følge av beregningsfeil i 2019 tas i 
årsberetningen for 2019.
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Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen IKS sikrer 
regionens trygghet gjennom 
framtidsrettet kompetanse 
og profesjonelle tjenester 


