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BEHANDLING: 

 

Brannsjefen sin tilråding 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar oppstart av hovedbrannstasjon ut fra 

de kriterier som er gitt i saken. 
 
Saksbehandling i styret 28.01.2021 
Organisering og dimensjonering av hovedbrannstasjon har sammenheng med sak 21/004, men det er ikke 
mulig å utrede dette inngående på nåværende tidspunkt. Som selskap kan vi likevel utrede to alternativ for 
å synliggjøre forventede synergier.  

Forslag til tilråding ble enstemmig vedtatt. 

Tilråding i styret for Haugaland brann og redning iks 

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar oppstart av hovedbrannstasjon ut fra 
de kriterier som er gitt i saken. 

 
Saksbehandling i representantskapet 23.04.2021 
 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Det vises til følgende saker: 

Sak 20/037 – oppstart hovedbrannstasjon og Vea stasjon hvor det ble gjort følgende vedtak:  

1. Representantskapet ber Karmøy kommune om å starte opp prosessen for å realisere en 
brannstasjon i området Vea, ref. selskapsavtale § 2-5.  

2. Representantskapet ber Karmøy kommune om å starte opp prosessen for å realisere 
hovedbrannstasjon på Raglamyr, ref. selskapsavtale § 2-5 og vedtak i representantskapssak 
18/007. 

Sak 20/046 – dimensjonering av beredskap, område Raglamyr hvor det ble gjort følgende vedtak:  

1. Styret for Haugaland brann og redning ber brannsjef om å formidle innspill til løsning for felles 
beredskapsområde med bakgrunn i utarbeidet notat, datert 27.08.2020. 



Sak 21/005 – organisering og dimensjonering av hovedbrannstasjon. Saken behandles i møte 28.01.21. 

Videre er det i investeringsbudsjettet for Karmøy kommune for oppstart hovedbrannstasjon avsatt 32,7’’ i 
2021 av ei total ramme på 122’’ for perioden 2021-2023.  

 

VURDERINGER: 

Det er fremdeles mange ukjente faktorer, både faglige og organisatoriske, som gjør til at vi ikke kan 
fremskaffe eksakt informasjon om dimensjonering og organisering av ny hovedbrannstasjon. Det er likevel 
mulig å estimere dette, men da under forutsetning av at prosjektering, vedtak og føringer blir som forutsatt 
i saken.  

Det ligger synergier i samarbeid med Haugesund brannvesen, ref. dokument av 27.08.2020 (revidert 
20.11.2020).  

Forutsetninger/fakta i saken om en hovedbrannstasjon: 

Hovedstasjon og dimensjonering. 

Vedtak. Det foreligger vedtak om at det skal etableres en hovedbrannstasjon der lokasjon er bestemt til å 
være Raglamyr.  

Behov. HBR iks må ha en felles lokasjon for sine ansatte. I dag er de ansatte spredd på flere lokasjoner og 
har hovedkontoret i et område som ikke er en del av selskapet. HBR har 35 heltidsansatte som skal 
samlokaliseres og det er 300 deltidsansatte som skal følges opp.  

Hovedbrannstasjonen må tilpasses vårt behov og den tjeneste som vi skal utøve i fremtiden, både til neste 
år, men også de neste 50 år.  

Kjøp av beredskapstjeneste av Haugesund brannvesen vs å ha tjenesten innad i HBR iks.  

Dimensjonering. Ved nedleggelse av stasjonene Bø og Vormedal, vil det måtte etableres et nytt vaktlag i 
beredskapsområdet som følge av at ansvarsområdet overstiger 50 000 innbyggere.  

Innsatstid. Det som gir den beste beredskapsløsningen mellom å samle alle mannskapene på en og samme 
lokasjon sammenlignet med å ha de på to lokasjoner, er siste løsning. Innsatstiden blir med dette redusert 
i hele området.  

Arbeidstimer. Ved å kjøpe vaktlagstjenesten vil vi få utført arbeid ved utrykning, men kan ikke benytte oss 
av den arbeidskapasiteten hver enkelt innehar i form av timer. Dette utgjør 504 timer per uke. Videre 
utvikling av selskapet skal bygge på denne ressursen. 

Logistikk. Hele selskapet bygger på en hovedstasjon med logistikkløsninger som skal være for øvrige deler 
av regionen og våre 20 stasjoner. Uten mannskap til å utføre dette arbeidet vil vi måtte etablere løsninger 
for hver enkelt stasjon som var tilfelle tidligere.  

Kompetanse. Muligheter for kompetanseutvikling reduseres for HBR og økes tilsvarende for Haugesund 
brannvesen om vi ikke disponerer egne ressurser.  

Lønnskostnad. Med å ha et vaktlag vs å kjøpe tjenesten av Haugesund brannvesen er den samme da det er 
lagt en forutsetning av begge parter at det skal være en kostnad etter selvkostprinsippet. 

Driftskostnad. Innspillet til Haugesund forutsetter at det skal være et selvkostprinsipp som ligger til grunn. 
Hvilken lokasjon denne kostnaden vurderes til å være av mindre betydning.  

Investeringskostnad. For kjøretøy og tyngre utstyr som går over investeringsbudsjettet, vil det være av 
mindre betydning hvor kostnaden ligger lokasjonsmessig. Også her er selvkostprinsippet gjeldende.  

Investeringskostnader for stasjonen vil ha betydning, men det vil være samme kostnad uavhengig av 
lokasjon. Forskjellen ligger i de areal som kan gjøres til nytte for flere (fellesareal).  

Samarbeid med Haugesund brannvesen - organisatorisk.  

Synergi. HBR mener gjennom sin analyse/utredning 20.11.2020 at dette fremdeles er det beste alternativet 
for eierne, innbyggerne og ikke minst for hvert enkelt brannvesen.  



Vi er ikke i posisjon til å diskutere organisatoriske løsninger per i dag, og det vises til styresak 21/005 – 
samarbeidsavtale med Haugesund brannvesen. 

Økonomiske vurderinger. 

Lønnskostnader. Det er benyttet regnskap fra 2020 for å se på kostnader for en hovedstasjon og hvor det 
blir sammenlignet med eksisterende kostnader for brannstasjoner og mannskap som skal inngå i 
hovedstasjonen.  

 

Det vil i oversikten være variasjoner fra år til år. Likevel viser tallene at disse er i samsvar med kostnader i 
2019 og er vurdert til å være et godt estimat. 

Det vil være usikkerhet rundt stillingskabalen for hvem som blir overtallige, hvordan disse kan innplasseres 
i organisasjonen, eventuelle endringer i organisering med mer.  

Driftskostnader. Det forutsettes at driftskostnader vil være tilsvarende for ny stasjon sammenlignet med 
eksisterende situasjon med unntak av: 

- Kompetansehevende tiltak per mannskap reduseres. 
- Nødnettkostnader reduseres som følge av færre terminaler. 
- Driftsutgifter for kjøretøy reduseres som følge av færre kjøretøy. 
- Verneutstyr og rullering reduseres som følge av færre mannskap. 

Det er vanskelig å estimere faktiske kostnader på disse områdene, men det forventes å være en innsparing 
på mellom 0,5-1’’.  

Investeringskostnader. Investeringskostnader vil for HBR vises gjennom leieutgifter og låneopptak 
utskiftning av kjøretøy. De store kostnadene ligge til husleie, og her må det sammenlignes «eple med eple» 
hvor alternativet er ikke dagens ordning, men alternativet om Vormedal og Bø må bygges om for å innfri 
krav til brannstasjoner, ref. pålegg fra Arbeidstilsynet av 2019. 

 

Husleie på Raglamyr tar utgangspunkt i konseptstudiet fra 2020 hvor rammene for brannstasjonen kan 
være endret ut fra gjeldende rammer og forutsetninger. Det forutsettes at dette gjennomgås på nytt der 
arbeidet koordineres av prosjektleder i Karmøy kommune.  

Forliksavtale. Det er inngått en forliksavtale med Haugesund kommune som har en verdi på kr 2,5-3’’. 
Denne har en klausul om at må iverksettes innen tre år, ellers bortfaller avtalen. Etter at avtalen er tredd i 
kraft, har denne en varighet på to år.  



Veien videre. 

Det er nødvendig med parallelle løp samtidig som en hovedbrannstasjon skal realiseres, herunder:  

Avhengighet. En hovedbrannstasjon er knytt opp mot legevakt og ambulansestasjon. Det må tilrettelegges 
for at hovedstasjonen kan etableres med minst mulig avhengigheter til øvrige planer.  

Dimensjonering. For å sikre en optimal stasjon for regionen må denne sees i sammenheng med revidering 
av beredskapsanalysen, ref. styresak 21-006. Dette har ikke betydning for selve stasjonen sin utforming, 
men har et kostnadsaspekt knyttet til seg. 

Prosjektledelse. Karmøy kommune har prosjektleder som vil ha ansvar for å koordinere arbeidet videre. 
Haugaland brann og redning iks vil stille ressurser til rådighet for dette arbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haugesund, 21.01.2021 
 
 
 
Dag Botnen 
brannsjef 
 
 
Vedlegg:   
- 
 
Referanse: 
1. Innspill fra Haugesund kommune vedr. vaktlag, datert januar 2020  
2. Innspill fra Haugaland brann og redning iks om samarbeid, datert 20.11.2020 
3. Forliksavtale - Haugesund kommune og Haugaland brann og redning iks (mandat) datert 26.10.2020  


