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Sammendrag  

Bakgrunn 

Fredrikstad Brannstasjon er for liten og har flere mangler, hvor det alvorligste, og det 
prosjektutløsende behovet, er at bygget ikke har en ren/skitten sone. Feierne har behov for nytt 
permanent lokale. Det har derfor blitt gjennomført en Konseptvalgutredning (KVU) i tråd med 
Fredrikstad kommunes prosjektmodell.  

Gjennomgang 

KVUen har blitt gjennomført i tidsrommet Mars-Oktober. Det har blitt gjennomført en medvirknings-
prosess med feierne, og de som har arbeidssted på brannstasjonen i dag. Der kom det frem flere 
innspill og behov. Disse innspillene har vært et viktig grunnlag for KVUens mål.  

Basert på KVUens behov og mål ble det utarbeidet krav og kriterier. Det har blitt utredet flere 
alternativer for rehabilitering av dagens stasjon, riving av dagens stasjon har ikke vært vurdert, da 
stasjonen og dens arkitektur og form anses som bevaringsverdig, selv om den i dag ikke står på 
verneliste.  

Konsepter 

Følgende permanente konsepter har blitt vurdert og kostnadsberegnet: 

Konsept 1 - Beredskap for seg, feiere og forebyggende sammen   

1a: Beredskap blir alene igjen i dagens brannstasjon, feierne og forebyggende samlokaliseres på en ny 
lokasjon.  

1b: Beredskap flytter til ny lokasjon, feierne og forebyggende samlokaliseres på en annen lokasjon 
(som kan være dagens brannstasjon) 

Konsept 2 - Utvidelse av dagens brannstasjon 

Dagens brannstasjon bygges om og utvides med en etasje slik at alle tre enheter får plass.  

Konsept 3 - Etablering på ny tomt 

Alle tre enhetene plasseres i et felles bygg på en ny lokasjon.  

I tillegg har en vurdert 0-alternativet som ikke forsvarlig å videreføre og har derfor utarbeidet og 

vurdert et 0+-alternativ, som er en mindre ombygging og etablering av et mindre tilbygg. Dette 

imøtekommer krav om ren/skitten sone, men gir ingen økt kapasitet. Det er risiko knyttet til 

alternativet, både ved at en under ombygging kan avdekke kostnadsdrivende mangler og at 

situasjonen, til tross for ombyggingen, kan bli så prekær at beredskapsavdelingen på kort varsel må ha 

nye lokaler. Dette vil medføre store kostnader. Denne risikoen øker med tiden, og 0+-alternativet anses 

derfor som et midlertidig konsept som kan vurderes dersom en av ulike årsaker må utsette 

investeringen i ny stasjon. Dette alternativet er derfor ikke sammenlignet opp mot de permanente 

stasjonskonseptene. 

Kostnader 

Dagens stasjon koster omtrent 2,2 millioner kroner å forvalte, drifte og vedlikeholde. For å etablere en 
forsvarlig situasjon i dag for dagens brannstasjon må en utbedre forhold til en investeringskostnad på 
i overkant av 20 millioner kroner.  
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Det er regnet på kostnader på alle permanente konsepter som kom gjennom grovsorteringen. 
Kostnadene er nåverdiberegnet. I tillegg til investeringskostnader er det regnet på forvaltning-, drift- 
og vedlikeholdskostnader (FDV). Teknisk levealder for nybygg brannstasjon er satt til 40 år. Teknisk 
levealder for rehabilitert bygg er også satt til 40 år, ettersom bygget totalrehabiliteres. Det er tatt 
utgangspunkt i at ny stasjon (rehabilitert eller nybygg) er innflyttingsklar i 2025. 

Nåverdiberegnede totalkostnader, inkl. 
mva. 

Konsept 1a Konsept 1b Konsept 2 Konsept 3 

Nybygg/ 
rehabilitering 

Investeringskostnader 178 826 393 216 389 433 180 365 913 198 964 304 

Driftskostnader 191 280 565 214 904 064 192 409 120 199 646 431 

Midlertidig 
brannstasjon 

Investeringskostnader 111 918 973 0 111 918 973 0 

Leiekostnader 7 119 380 0 7 119 380 0 

Sum   489 145 311 431 293 498 491 813 386 398 610 736 

Figur 1 Nåverdiberegnede totalkostnader 

Utover å se på valg av konsept for stasjon har det blitt avdekket hvor en stasjon bør ligge. Det er først 
og fremst responstid som er retningsgivende for hvor en stasjon bør plasseres. Krav til responstid er 
lovpålagt og om en plasserer de ulike kravene om uttrykningstid i konteksten Fredrikstad (hvor 
sykehjem er plassert, hvor kjøpesentre er plassert, trafikkmengde etc.) så innebærer det at 
brannstasjonen må plasseres sentralt i Fredrikstad. Sentral beliggenhet innebærer Sentrumsområdet, 
Cicignon og FMV-området.  

Vurdering og anbefaling 

Det er kun nybyggkonseptene som gir tilstrekkelig med areal totalt sett og nok areal i første etasje til 

at en kan etablere en fullverdig ren/skitten sone. Det er ikke mulig å etablere en øvingsplass tilknyttet 

stasjonen der stasjonen er i dag. Det er heller ikke plass til beredskapsavdelingens privatbiler ved full 

utrykning. Dette gjør at nybyggkonseptene kommer best ut. Konsept 3 vurderes som det konseptet 

med størst potensial i den kvalitative vurderingen.  

Ombyggingskonseptene er svært dyre grunnet store kostnader til midlertidig hall under 

byggeperioden. Konsept 3 innebærer de laveste kostnadene av alle investeringskonseptene. Det 

anbefales derfor å gå videre med dette konseptet. 
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1 Bakgrunn og mandat 

1.1 Bakgrunn for tiltaket 

Fredrikstad brannvesen er lokalisert med beredskapsavdeling og forebyggende avdeling på 

brannstasjonen i sentrum, og feiervesenet i egne lokaler litt utenfor sentrum. Brannstasjonen ble 

oppført på 1950-tallet og stod klar i 1961. Snart 60 år senere er bygningen for liten og tilfredsstiller 

ikke lenger kravene fra Arbeidstilsynet, stasjonen har ikke en godkjent ren/skitten sone. Det er derfor 

behov for større oppgraderinger. Beredskapsavdelingen mangler i tillegg et brannøvingsfelt. 

Feiervesenets lokaler er både nedslitte og for små og de er av plasshensyn ikke samlokalisert med 

brannvesenet for øvrig. Feierne mangler også godkjente fasiliteter for skitten og ren sone. 

Fredrikstad kommune har derfor besluttet å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Fredrikstad 

brannstasjon. 

1.2 Tolkning av mandat 

Fredrikstad kommune har engasjert WSP Norge as til å utarbeide KVU Fredrikstad brannstasjon.  

Oppdraget består i å gjennomføre behovsutredning med alternativanalyse over hvordan brann- og 

feiervesenets behov best kan dekkes.  

Behovet kan imøtekommes i form av en rehabilitering og utvidelse av dagens brannstasjon, eller en 

reetablering på en ny tomt. Feierne skal vurderes samlokalisert med beredskap og forbyggende 

avdeling. Samlokalisering er et sterkt ønske ut fra mulighet til sambruk av ulike funksjoner, samt 

synergieffekter som mer samarbeid og verdiskapning for øvrig.   

Stasjonene på Hvaler inngår ikke i denne utredningen. Der forutsettes at stasjonene fortsetter å være 

der de er i dag og at beredskapen utvikles i tråd med gjeldende lovverk.  

Fredrikstad skal kun ha 1 brannstasjon og ønsker ikke å spre beredskapen utover flere stasjoner, dette 

er derfor ikke vurdert i utredningen.  

1.3 Oppbygning og leserveiledning til KVU-en 

Hovedkapitlene i KVU-en er: 

1. Bestilling og mandat 
2. Behovsanalysen 
3. Målanalyse 
4. Overordnet kravdokument 
5. Grovsortering 
6. Alternativanalyse 
7. Sammenstilling og tilrådning 
8. Føringer og suksessfaktorer for neste fase 

Hovedelementene en KVU består av er behovsanalyse, mål-kapittel, krav-kapittel og alternativanalyse. 

Behov, mål og krav danner grunnlaget for alternativanalysen.  
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Behovskapittelet gjennomgår normative behov. Her nevnes viktige lovverk og nasjonale 

rammebetingelser. I tillegg presenteres kommunale rammebetingelser og forutsetninger, 

interessenters behov og etterspørselsbasert behov. Det skal være en klar sammenheng mellom 

behovet som utløser tiltaket vist i behovsanalysen og prosjektets mål.  

Målene utformes i forkant av tiltaket og skal presisere hva man vil oppnå. I etterkant skal det være 

mulig å kunne kontrollere graden av måloppnåelse. Det er søkt å formulere mål som uttrykker en 

ønsket tilstand eller resultat. Det er definert kommunemål og effektmål. Resultatmål utarbeides i neste 

planleggingsfase, etter at konsept er valg. 

Sammen med denne KVUen er det utarbeidet en lokaliseringsanalyse. Den er utført som et supplement 

i denne KVUen, da lokaliseringens påvirkning på responstid til ulike objekter i kommunen er sentralt å 

avdekke før valg av plassering av brannstasjonen. Lokaliseringsanalysen, som er vedlegg nr 3, er med 

på å definere mulighetsrommet for plassering av brannstasjon, men er også et grunnlag for definisjon 

av krav. 

Overordnet kravdokument, kapittel 4 sammenfatter betingelsene som skal oppfylles ved utforming av 

løsning og gjennomføringen av tiltaket. De overordnede kravene er utledet fra kommunemålet og 

effektmålene, som definert i kapittel 3.  

Alternativanalysen er delt inn i 2 kapitler, hvor kapittel 5 presenterer de ulike konseptene og 

grovsorterer ut alternativene som ikke oppfyller absolutte krav. Skal-kravene er formulert med den 

hensikt å få sortert vekk de alternative konseptene som ikke vil bidra til å nå kommunemålet. Kapittel 

6 innledes med en mer detaljert beskrivelse av konseptene før de vurderes ut fra måleindikatorene 

utarbeidet i krav-kapittelet. Kapittel 7 sammenligner de ulike konseptene som grunnlag for anbefaling 

av et konsept, før KVUen avsluttes med føringer og suksessfaktorer som er avdekket under arbeidet i 

kapittel 8.  

 

Figur 2 Sammenhengen mellom de fire hoveddelene (Kilde: Finansdepartementet, Veileder for utarbeidelse 

av KVU/KU dokumenter) 
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2 Behovsanalyse 

2.1 Normative behov 

2.1.1 Overordnede nasjonale rammebetingelser 

Brann- og eksplosjonsvernloven 

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 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. 

 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

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

ivareta forebyggende arbeid og forskriftens krav til innsatsstyrke og vaktordninger. Risiko og 

sårbarhetsanalyser, størrelse på tettstedene i kommunen, samt eventuelle tilleggsoppgaver som blir 

pålagt brannvesenet, er styrende for dimensjoneringen av innsatsstyrken. 

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

o Til tettbebygde strøk med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, 

sykehus/sykehjem etc. 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. 

o Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter.  

o 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 deler inn særskilte brannobjekter i følgende kategorier: 
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A) bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv 

B) bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den 

virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, 

eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser 

C) viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg. 

 

Forskriften stiller følgende krav til dimensjonering ut fra befolkningsstørrelse på tettsteder i 

kommunene. I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig 

støttestyrke. 

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.  

Et vaktlag skal i henhold til § 5-2 minst bestå av:  

• 1 utrykningsleder  

• 3 brannkonstabler/røykdykkere  

• Støttestyrke (fører for tankbil, fører for snorkel-/stigebil)  

 
Vaktlagene i Fredrikstad er organisert på følgende måte:  

Hvert vaktlag består av minimum 8 mann. Dette er for å imøtekomme dimensjoneringskravet ut fra 

befolkningsstørrelse. For å få turnusen til å gå opp er det 4 vaktlag som rullerer på vaktene. I 

utgangspunktet skulle hvert vaktlag vært på 9 mann, men Fredrikstad har fått dispensasjon av DSB til 

å organisere seg under 1 leder (kommunestyresak 64/2002).  

Ny forskrift under arbeid: Brann og Redningskorpsforskriften 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har på oppdrag fra Justis- og 

beredskapsdepartementet utarbeidet et forslag til ny forskrift som skal erstatte Forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen. Det er ikke tatt stilling til når denne skal ut på høring 

og iverksettes. Slik forslaget foreligger per april 19 innebærer det få endringer som påvirker 

mulighetsrommet i denne utredningen. Kort beskrevet inneholder den nye forskriften samme krav 

som den forrige, men åpner for mer fleksibilitet. Det som imidlertid er verdt å merke seg er at § 2-5 

tredje ledd om at brannvesenet skal organiseres med en forebyggende avdeling og en 

beredskapsavdeling utgår.  

2.1.2 Kommunale rammebetingelser 

 

FREDRIKSTAD MOT 2030: Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i april 2018 og presenterer en visjon om at Fredrikstad skal 

være «den lille verdensbyen». Den mest sentrale oppgaven for Fredrikstad kommune er å være 

samfunnsbygger. Dette forsøker Fredrikstad kommune å løse gjennom å være en god og attraktiv 
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tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Tjenestene skal være basert på gode og nye løsninger og 

ha fokus på kostnadseffektiv og bærekraftig drift. God ledelse og motiverte medarbeidere er en 

forutsetning for å lykkes. 

FNs bærekraftsmål er grunnlaget for kommunens innsatsområder:  

 

       

     
 

Sosial bærekraft handler om at alle skal oppleve å være en del av Fredrikstadsamfunnet og lokal- 

samfunnet de tilhører. Det handler også om å skape gode, helsefremmende omgivelser for mennesker 

å oppholde seg i. Økonomisk bærekraft handler om at næringslivet må ha gode rammevilkår for at 

det skal kunne utvikles nye næringer og at eksisterende næringer kan vokse. Kommunens tjenester 

må også være økonomisk bærekraftige. Det betyr at innbyggerne i større grad må ta ansvar for å 

mestre eget liv. Miljømessig bærekraft krever at vi gjør noen grep slik at miljøet rundt oss kan bestå 

til glede for de som kommer etter oss. For å skape miljømessig bærekraft må vi redusere 

klimagassutslipp, tilpasse oss endringer i klimaet, reise annerledes, bruke arealene våre på en bedre 

måte og verne om naturressursene. Det må arbeides målrettet for å redusere utslipp som oppstår i 

Fredrikstad og andre steder i verden som en konsekvens av vårt forbruk. De tre innsatsområdene i 

planen handler alle om hvordan kommunen vil at framtiden i Fredrikstad skal bli.  

 
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 (høringsutkast) 

Gjennom innsatsområdene å leve, å skape og å møte framtiden i Fredrikstad, skal kommuneplanens 

arealdel bidra til at Fredrikstad ikke bare skal være en by i vekst, men en by som vokser på en 

bærekraftig måte. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer 

for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes. Planen angir også hvilke hensyn som må 

ivaretas. Arealdelen har de viktigste føringene for reguleringsplaner. Bestemmelsene danner også 

direkte grunnlag for byggetillatelser i noen områder. Det er i planen innført målsetting om at 60 

prosent av boligbyggingen skal skje i byområdet, 30 prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene. 



  Fredrikstad kommune  

                  KVU Fredrikstad Brannstasjon 

 

14 

 

Dette er en markering av at det trengs en snuoperasjon for å oppnå målet om nullvekst i 

personbiltrafikken. Samtidig ivaretar det nødvendig transformasjon i tettstedet og bruk av ledig 

skolekapasitet i tettstedet og i lokalsentrene.  

 

Planen bryter med tidligere arealplaner ved at den legger opp til transformasjon av eksisterende 

bebygde arealer framfor å ta i bruk nye arealer til utbygging. I forbindelse med transformasjon er det 

viktig å sikre kvaliteter i utbyggingen. Det gjelder for eksempel krav til kulturmiljøvern, 

parkeringsplasser, byggehøyder, sollys, grønne korridorer, elvepromenade og lekeplasser. Det innføres 

et nettverk av nærmiljøparker som sikrer at alle har tilgang til et større grønt aktivitetsområde. Det er 

gjort vurderinger langs elva av hvilke områder som har størst verdi for næringslivet. Disse områdene 

er nå vist med næringsformål og skal ikke transformeres. Det er gjort mange grep for å forenkle 

saksbehandlingen. Dette vil forhåpentligvis skape forutsigbarhet og enklere søknadsprosesser og 

reguleringsprosesser. 

 

Arealdelen er per skrivende stund et høringsutkast og skal vedtas høsten 2019. 

 

Handlingsplan 2019-2022 og Budsjett 2019 

Rådmannen foreslår å dempe investeringsvolumet med 0,5 milliarder kroner i perioden. Både hensyn 

til totaløkonomien og forhold knyttet til framdrift, ligger bak de foreslåtte nedjusteringene og 

forskyvingene. Gjeldsvolumet er likevel høyt, samtidig som rentenivået er økende. Nye prioriteringer 

må gjøres gjennom våren 2019, vurdert opp mot samlet finansieringsevne.  

 

Rådmannen legger til grunn Bystyrets vedtatte målsetting for økonomistyringen:  

 

 Fredrikstad kommune skal ha en økonomisk handlefrihet som gjør det mulig med planmessig 

styring av tjenestetilbudet kombinert med økt egenkapitalevne og redusert gjeldsbelastning.  

 Handlingsplanen legges fram med et positivt netto driftsresultat hvert år med avsetning til 

fond og egenkapitalfinansiering av investeringer.  

 Det settes fokus på investeringsvolum og finansiering i henhold til utviklingen i 

kapitalkostnader og frie inntekter. Dette innebærer en bevisst og planmessig holdning til 

disponering av framtidige frie inntekter i forhold til økte renter og avdrag.  

 Det gjennomføres en kritisk vurdering/dokumentasjon av alle investeringsbehov/-forslag med 

minimum følgende analyser/vurderinger før investeringen prioriteres og innarbeides som 

usikkert anslag i henhold til prosedyre:  

o Kost/nytte  

o Behov for investeringen blant annet med hensyn på demografi, levekår og 

kommuneplansatsinger/prioriteringer  

o Anvisning/dekning av driftskostnader (inkludert forvaltning, drift og vedlikehold)  

o Framtidig risiko i forhold til investeringens påvirkning på kommunens driftsbalanse  

o Om formålet kan løses på annen måte  
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o Om formålet bør finansieres over investeringsbudsjettet  

o Om formålet er en naturlig kommunal oppgave  

 

 Investeringsbeslutninger gjennomføres i henhold til reglement for planlegging og 

gjennomføring av investeringer.  

 Nye investeringsbehov utover gjeldende handlingsplan dekkes primært med omprioriteringer.  

 Teknologi-investeringer finansieres primært med egenkapital (overføring fra driftsbudsjettet).  

 Investeringer som gir effektiviseringsgevinster i den løpende driften prioriteres.  

 Økt salg av kommunens realkapital inkludert bygg og grunneiendom for å styrke 

egenkapitalevnen.  

 Budsjettet og handlingsplanen bygger på en realistisk vurdering av inntekter og utgifter.  

 Økt prioritering av vedlikehold av kommunens realkapital.  

 

KVU Fredrikstad Brannstasjon nevnes spesifikt i handlingsplanen, i forbindelse med at investering i nye 

lokaler til feiervesenet tas ut med 20,6 millioner kroner i 2019. Videre står det at det gjennomføres en 

nærmere behovsutredning og alternativanalyse i sammenheng med brannstasjonen. Det er ikke avsatt 

midler til utredning og planlegging av Brannstasjon. 

 

Virksomhetsplan 2019 Fredrikstad brann- og redningskorps 

Virksomhetsplanen utarbeides av brannsjefen og inneholder virksomhetens kjerneområder, 

prioriteringer og perspektiver, samt økonomi. Virksomhetsplanen er tett knyttet til kommuneplanen, 

eksempelet nedenfor er hvordan brann- og redningskorpset skal imøtekomme kommuneplanens 

visjoner om sosial bærekraft – å leve i Fredrikstad:  

 

Å leve i Fredrikstad:  

 

SLIK VIL VI HA DET: SLIK GJØR VI DET: 

Alle opplever trygghet, mestrer 

hverdagen og har flere aktive 

leveår med god helse og trivsel 

 

• Arbeide med brannforebyggende tiltak som skal føre til økt 

sikkerhet for beboere i Fredrikstad og Hvaler kommune. 

• En robust og slagkraftig brann- og redningsberedskap skal 

bidra til økt trygghet for våre innbyggere.    

 

 

 

2.1.3 Relevante planer og utredninger  

Risiko- og sårbarhetsanalyse:   

Brann- og ulykkesberedskap i Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg kommuner  

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er utarbeidet i 2014 og er utarbeidet sammen med Hvaler og 

Sarpsborg. Det er startet opp arbeid men ny ROS, men denne er ikke ferdigstilt før denne KVUen 
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ferdigstilles. I følge Brannsjefen for Fredrikstad har det ikke dukket opp elementer i den som påvirker 

valg av plassering av brannstasjon.  

 

ROSen viser til brann- og eksplosjonsvernlover og organiseringsforskriften. Den beskriver de ulike 

kommunene og deres risikoobjekter, inkludert hvilke og mengden relevante brannobjekter de har 

(piper, objekter med krav til innsatstid, næringsområde med fare for omfattende brann etc.): 

Objekt Antall/ beskrivelse 

Tettsteder med innbyggere Summen av tettsteder pr. 01.01.12: 68541, største 

tettsted 61264.  

Summen av tettsteder på Hvaler pr. 01.01.12: 1631 

Antall piper/røykløp Fredrikstad: 30832Hvaler: 5822 

Objekter med krav til innsatstid Fredrikstad 13 sykehjem/sykehus. 

Rolvsøy sykehjem og Torsnes alders- og sykehjem ligger 

utenfor 10 minutters responstid, henholdsvis 12 og 15 

minutter  

 

Tettbebyggelse med fare for omfattende brann: 

Gamlebyen og Vaterland (6-7 min innsatstid)  

 

Objekter med krav til innsatstid Hvaler 

 

1 sykehjem (10-15 min innsatstid) Sikret med sprinkler 

Hvalertunnelen: 3,6 km undersjøisk tunnel. 

Næringsområde med fare for omfattende brann  

 

Fredrikstad kommune har omfattende næringsområder 

med fare for omfattende brann: Øra, Dikeveien og 

sentrum. Næringsområdene vurderes å være innenfor 

det risikobilde som en må kunne forvente i en kommune 

av denne størrelse, og er dermed noe brannvesenet har 

tatt høyde for. Dersom en større brann i et av disse 

områdene skulle oppstå, er man likevel helt avhengig av 

bistand fra nabobrannvesen for å kunne ha mulighet til å 

begrense brannen.  

Særskilte brannobjekt Fredrikstad  

 

335 a-objekter 1 

126 b-objekter  

4 c-objekter  

Særskilte brannobjekt Hvaler  

 

20 a-objekter  

2 b-objekter  

Storulykkevirksomheter  

 

7 

Figur 3 Objekter med krav til innsatstid 

                                                
1 Forskriften deler inn særskilte brannobjekter i følgende kategorier: 
a) bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv 
b) bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å 
medføre særlig brannfare eller fare for stor brann,eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser 
c) viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg. 
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Mulighetsstudie Utvidelse av Fredrikstad brannstasjon 

Våren 2018 ble det ferdigstilt en mulighetsstudie av utvidelse av dagens brannstasjon (for tegninger 

av de ulike etasjene, se vedlegg 1). Mulighetsstudien ble ikke fulgt opp da kommunen synes stasjonen 

har betydelige arkitektoniske kvaliteter og høy verneverdi, og at det er utfordrende å utvide 

bebyggelsen slik at vernehensyn ivaretas på en god måte. Kommunen mente at mulighetsstudien ikke 

ivaretok de hensyn som må tas til bygningens uttrykk og det karakteristiske ved den i tilstrekkelig grad, 

og at det ikke kan oppnås gode nok arkitektoniske kvaliteter ved å tilføre en ny etasje som presentert 

i studien. 

 

I styringsgruppemøte for Teknisk drift ble det vedtatt at studien skal legges til grunn for 

Rehabiliteringskonseptet. Studien er også brukt som et grunnlag for dimensjonering av ny brann-

stasjon, sammen med innspill fra brukermedvirkningen, og innspill fra brannstasjoner bygget i senere 

tid.  

 

Postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet 

Det ble gjennomført et postalt tilsyn av Arbeidstilsynet i 2016. Postalt tilsyn betyr at Arbeidstilsynet 

henvender seg til virksomheten de ønsker dokumentasjon fra og informerer om tema de ønsker å gå 

igjennom, hvilke regelverk som er gjeldene og etterspør dokumentasjon. Tilsynet i 2016 

avdekket/bekreftet mangel på ren skitten sone. 

 

Kommunedelplan Fredrikstad byområde 2011 - 2023 / Sentrumsplan 

Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 ble godkjent i bystyret 16.06.2011 og er en 

oversiktsplan som viser hvordan arealene planen omfatter skal benyttes de neste 12 årene.  Planen 

består av planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og retningslinjer. Brannstasjonens plassering 

omfattes av planen. Overordnede grep for byområdet er å styrke tyngdepunktene Gamlebyen, FMV 

og dagens sentrum/Grønli og forbindelsen mellom dem. Sikre tilstrekkelig areal for fremtidige 

sentrumsfunksjoner, legge til rette for boligutvikling og nødvendig sosial infrastruktur og økt bruk av 

sykkel og gange. For å legge til rette for økt bruk av sykkel og gange skal det legges til rette for 

knutepunktutvikling på Grønli, med jernbanestasjon og bussterminal. Dette er i tråd med grepet om å 

etablere et overordnet transportsystem med en indre sentrumsring og parkering i tilknytning til 

hovedveinettet som vil frigi plass til mer bruk av sentrum. Dette er igjen med på å bidra til ønsket grep 

om å legge til rette for fysisk aktivitet og sammenhenger mellom grøntområder og fokus på byen som 

sosial arena. 

Kommunedelplan for nytt dobbeltspor Seut-Rolvsøy 

Som en del av InterCity-utbyggingen planlegger BaneNor å bygge nytt dobbeltspor fra Seut like utenfor 

Fredrikstad, gjennom Fredrikstad til Rolvsøy. Denne planen innebærer i tillegg til nytt spor, ny 

togstasjon på Grønli og omlegging av riksvei 110 fra Simo til St. Croix. Veiløsningen ved brannstasjonen 

vil endres. I ROS-analysen som er utarbeidet kommer det frem at brannstasjonen slik den er plassert i 

dag blir noe berørt av veiomleggingen:  
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«Veiløsning ved brannstasjon ved St.Croix vil endres, men ny løsning vil være tilfredsstillende. 

Ambulansetjeneste bruker noe lenger tid,men utrykningstiden anses som tilfredsstillende og tiltaket vil 

sannsynligvis redusere tiden det tar å komme til en hendelse på vei/bane.Utbedring av rv.110 vil gi en 

forbedring i adkomst/utrykningstid for nødetater til øvrige områder hvor det er relevant å bruke denne 

veien.» 

 

«Brannvesen hindres i utrykning som følge av arbeider og veiomlegging. Adkomst brannstasjon ved 

St.Croix vil endres i anleggsfasen som følge av veiomlegging. Det anses å være en marginalt økt risiko 

for hendelser som fører til stengt/blokkert vei. Tilkomst til brannstasjonen vil aksepteres av brann-

vesenet i forbindelse med søknad om veier. Det anbefales å gjennomføre møter med brannvesenet i 

senere planfaser for å vurdere behov for øvrige tiltak for å sikre adkomst til brannstasjonen under hele 

byggeperioden (også ved avvikshendelser).» 

2.1.4 Forutsetninger 

Det er satt 3 forutsetninger for denne KVUen. De ble forankret i styringsgruppemøte Teknisk drift 

16.05.2019.  

• Fredrikstad skal kun ha 1 stasjon for beredskap 

Fredrikstad ønsker å fortsatt ha beredskap samlet på et sted, og ikke spre vaktlagene på flere stasjoner 

i kommunen. Det er derfor kun sett på behov, mål, krav og muligheter for 1 stasjon i denne 

utredningen. 

• Stasjonene på Hvaler blir som de er i dag 

Det forutsettes at stasjonene på Hvaler fortsetter å være plassert slik de er i dag og at beredskapen 

utvikler seg i tråd med den til enhver tid gjeldene lov og/eller forskrift. Justeringer av andre 

arbeidsforhold og grensesnitt mellom Fredrikstad, Hvaler er ikke sett på i denne utredningen.  

 Sarpsborg og Fredrikstad har egne brann- og redningskorps 

En sammenslåing av Sarpsborg og Fredrikstad brann- og redningskorps har vært på agendaen før 

denne utredningen ble igangsatt, men det er per dags dato ikke aktuelt. Det er ikke heller aktuelt å 

etablere felles øvingsområde, utover at begge tidvis benytter fasilitetene på Rygge flystasjon til 

øvelser. Fredrikstad og Sarpsborg brann- og redningskorps samarbeider meget godt slik situasjonen er 

i dag.  

2.2 Dagens situasjon 

Fredrikstad er etter Oslo den største byen på Østlandet, og dermed også Østfolds største by. 

Fredrikstad befinner seg omtrent 10 mil sør for hovedstaden og grenser i nord til Råde, i øst 

til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567. Fredrikstad var de første tre hundre 

årene et viktig forsvarsverk. I løpet av 1800-tallet ble Fredrikstad til en av de viktigste industribyene i 

Norge. Med industrialiseringen kom også urbaniseringen og både byen og befolkningen økte.  

I dag rommer Fredrikstad i overkant av 82.000 innbyggere og har hatt en befolkningsvekst i underkant 

av 1,2 prosent i året de siste 10 årene. Utviklingen av antall arbeidsplasser er ikke like høy og 

https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5de
https://no.wikipedia.org/wiki/Sarpsborg
https://no.wikipedia.org/wiki/Hvaler_(kommune)
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kommunen jobber med å tiltrekke seg bedrifter og gjøre Fredrikstad til et sted der bedrifter ønsker å 

etablere seg og vokse. Det er i tillegg flere store hytteområder i kommunen slik at befolkningstallet er 

betydelig større i deler av året. 

Dagens sentrum ligger på vestsiden av Glomma. Fredrikstad er imidlertid en kompakt kommune og det 

sentrale Fredrikstad strekker seg utover sentrum. I 2006 ble det utarbeidet en byomformingsrapport 

for Fredrikstad kommune. Det er vedtatt i kommuneplanens arealdel at byomformingsrapporten skal 

legges til grunn i arbeidet med ny sentrumsplan. I rapporten fokuseres det på en utvikling av triangelet; 

dagens sentrum med Grønli, som kollektivknutepunkt og nav i et effektivt og miljøvennlig 

transportsystem, Gamlebyen/Kongsten – som det historiske bysentrum, og FMV-området som en 

miljøvennlig bydel. 

 

Figur 4 Bytriangelet Gamlebyen, Grønli/Sentrum og FMV-området 

 

Fredrikstad deles inn i Byområdet, tettsteder og lokalsentra. Tettstedsavgrensningen og 

lokalsentraene er definert i fylkesplanen Østfold mot 2050. Det er 16 tettsteder. Lokalsamfunn som 

ligger utenfor tettstedsområdene kalles lokalsentra. I Fredrikstad er det ifølge fortettingsstrategien 7 

lokalsentra - Engelsviken, Manstad, Slevik, Nylende, Skjærviken, Torsnes og Lunde. Det opereres med 

ulike definisjoner av tettsteder og lokalsamfunn. Fredrikstad kommune oppgir at kommunen kan deles 

inn i 21 lokalsamfunn, dette er inkludert områdene som utgjør byområdet.  
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Figur 5 Tettsteder og lokalsentra i Fredrikstad (utarbeidet i ArcGis) 

2.2.1 Dagens organisering og bemanning 

Beredskapsavdelingen Fredrikstad og Forebyggende avdeling er avdelingene som i dag holder til på 

Brannstasjonen i Fredrikstad, i tillegg til Brannsjefen, 1 merkantil og 1 prosjektleder for 

interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA). Beredskapsavdelingen i Fredrikstad består i dag 

av 4 vaktlag med 11 ansatte på hvert lag. Beredskapsavdelingen ledes av 1 avdelingsleder, 1 

nestleder/leder Hvaler samt en HMS-/øvingsleder.  

Som nevnt innledningsvis i dette kapitelet er det krav til dimensjonering av beredskapsavdelingen ut 

fra befolkningstall. Fredrikstad må i dag ha 2 lag av fire konstabler (inkl leder) samt støttestyrke. 

Fredrikstad brann- og redningsvesen har valgt å organisere dette som ett lag under en leder og består 

av minimum 8 ansatte. Det er 11 ansatte per vaktlag for å dekke opp for sykdom, permisjon og skade 

og å unngå mye bruk av overtid (krav fra arbeidstilsynet). Det er 4 vaktlag for å få turnusen til å gå 

rundt. 

Feiervesenet holdt til på Brannstasjonen frem til 1.1.1994, da ble de flyttet til Lislebyveien 10. Dette 

var grunnet plassmangel. Feiervesenet har ansvar både for Fredrikstad og Hvaler kommune. Leder for 

forebyggende avdeling (som også fungerer som varabrannsjef i dag) er leder både for forebyggende 

avdeling som i dag teller 9 ansatte, og feiervesenet, som består av 10 ansatte og 2 lærlinger per i dag. 

Forebyggende avdeling har også ansvaret for Hvaler.  

I tillegg har Beredskapsavdelingen 2 stasjoner på Hvaler med 8 deltidsansatte på hver stasjon, 5 

utrykningsledere, og 11 konstabler. De er organisert under egen avdelingsleder lokalisert på 

brannstasjonen i Fredrikstad. Alle avdelingslederne rapporterer til Brannsjefen. Brannvesenet er 

organisert som en egen virksomhet innenfor Teknisk drift i Fredrikstad kommune.  

 

Skjærviken 

Torsnes 

Lunde 

Slevik 

Engelsviken 

Manstad 

Nylende 
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Figur 6 Organisasjonskart Fredrikstad Brann- og Redningskorps 

Krav og funksjon til administrasjonen (stab/ledelse) har økt kraftig. Vaktlag/antall ansatte har hele 

tiden vært dimensjonert i forhold til innbyggertallet.   

2.2.2 Dagens arbeidsoppgaver 

Av de 44 brannkonstablene som er stasjonert i Fredrikstad har 37 konstabler røykdykkerkompetanse, 

24 redningsdykkerkompetanse samt kompetanse på overflateredning. Dykkerkompetansen er relativt 

unik og nærmeste naboenheter befinner seg i Oslo og Gøteborg. Det hender derfor at avdelingen 

tildeles oppdrag i Sverige i tillegg til Østfold. 

Fredrikstad Brann- og feiervesen gjør mye mer utover å slukke branner, se § 11 i brann- og 

eksplosjonsvernloven, som er gjengitt innledningsvis i dette kapitelet. I forrige delkapittel ble det 

omtalt at krav til administrasjon har økt kraftig. I tillegg stilles det større krav til dokumentasjon av 

virksomheten både fra tilsynsmyndigheter og fagdirektorat. Det samme gjelder krav knyttet til HMS, 

beredskapsplanverk og kvalitetssystemer.  Som følge av ny felles 110 sentral har det i tillegg kommet 

nye oppgaver til i form av håndtering av alarmkunder, en oppgavemengde som tilsvarer et årsverk. En 

økning i stillingsrammen er nært forestående, men samtidig er det ikke i dag ledig arealer for 

ytterligere noen kontorplasser.    

Oppgaveporteføljen til Fredrikstad Brann- og feiervesen har utvidet og utviklet seg siden stasjonen 

stod ferdig i 1961. Forebyggende avdeling kom på plass i 1992. Det er høy kursaktivitet og opplæring 

på brannstasjonen, men også ute hos eksterne. Det er også mer fokus på øvelser og mer systematikk. 
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Feierne gjennomfører i dag mer tilsyn og veiledning enn de feier, og er mer inne på kontoret med 

administrative oppgaver, som rapportskriving.  

Brannvesenet i Fredrikstad er vertskommune for IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensing). 

Avdelingen har derfor regelmessig oppdrag knyttet til dette i hele Østfold. Den støtter også både Oslo, 

Akershus og Vestfold ved behov. Det samme gjelder for RVR (restverdi redning) i Østfold. 

  

Beredskapsavdelingen bruker mye av arbeidstiden til trening, øving og vedlikehold av ferdigheter og 

materiell. Denne aktiviteten avbrytes regelmessig av utrykninger, noe som stiller krav til at stasjonen 

må være bygget opp smidig, slik at en kan effektivisere de oppgavene som må gjøres på stasjonen. 

Beredskapsavdelingen har som nevnt også mye av andre utrykninger enn ved brann, som 

ulykkesutrykkninger og helserelatert bistand. Generelt viskes grensene mellom nødetatene ut. 

Samtidig er brannstasjonen kommunedrevet og lokalt basert, mot politivesenet og deres stasjoner som 

sentraliseres i den nye Politireformen. Helsereformen synes også å lide av en grad av sentralisering. 

Det er derfor ikke unormalt at brannvesenet er først på stedet ved for eksempel hjertestans. 

Brannstasjonen i Fredrikstad er bemannet 24/7.  

 

Oppgavene til Fredrikstad Brann- og feiervesen utvikler seg i takt med den generelle 

samfunnsutviklingen, som gir føringer for brannstasjonen. Noen trender er tydelige. Økt befolkning, 

klimaendirnger, mer kompakte tettsteder og byer, flere eldre, og de bor lenger hjemme, mer miljøkrav 

og mer bruk av teknologi og elektrifisering er eksempler på dette. Disse utviklingstrendene gir nye krav, 

utfordringer og muligheter for Fredrikstad Brann- og feiervesen og Fredrikstad Brannstasjon.    

Det er vanskelig å vite eksakt hvordan utviklingen vil bli, en brannstasjon må derfor være fleksibel og 

tilpasningsdyktig for fremtidens endringer.  

2.2.3 Dagens brannstasjon  

Forebyggende og Beredskap  

Plassering og regulering 

Fredrikstad brannstasjon er plassert sentralt i Fredrikstad, på St.Croix-plassen. Plassen var tidligere en 

tumle- og lekeplass for barn og unge. I dag er tomten regulert til formålet Offentlig eller privat 

tjenesteyting.  

Utforming 

En 82 år lang debatt om brannstasjon førte til åpning av Fredrikstad Brannstasjon 14. juni 1961 på 

St.Croix tomten. Bygget er tegnet av Arne Bang Larsen, og var en fremtidsrettet brannstasjon da det 

stod ferdig. Det 3.500 kvadratmeter store bygget fordelt på to etasjer, pluss øvre og nedre kjeller er 

preget av brytningen mellom funksjonalismen (betong-søyle/drager, betongdekker og frie planer) og 

av strukturalismen som kom på 60-70 tallet som en reaksjon på etterkrigstiden og et forsøk på å 

rasjonalisere, fornye og berike arkitekturen. Det strukturalistiske er særlig hvordan bæresystemet 
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artikuleres i fasaden, mens det i modernismen var et poeng å la fasaden være fri fra det bærende 

systemet. Interiøret bærer preg av å være funksjonalistisk. 

 

     
Bilde 1 Brannstasjonens framside  Bilde 2 Brannstasjonens bakside, med det karakterisktiske tårnet 

       

Utstyr & biler 

Brannstasjonen har i dag: 

 5 store kjøretøyer (inkl. tankbil og lift) 

 4 middels store kjøretøyer (dykkerbil, RVR-bil, 2 små lastebiler) 

 3 vaktbiler (benyttes av ledelsen) 

 7 administrative biler (brukes i det daglige arbeidet av alle som har behov for å forflytte seg) 

 4 hengere  

 2 båter på henger 

2.2.4 Vurdering av kapasitet og tilstand 

Brannstasjonen er bygget om i flere omganger, for å utnytte plassen mest mulig. Det er i dag ikke plass 

til flere ansatte på stasjonen. Bygningen har store mangler på kravene til skitten og ren sone, og det 

må i tillegg foretas større omgjøringer med tanke på vask av uniformer og annet materiell. 

Treningsfasilitetene er for dårlige og man mangler tilfredsstillende garderobeforhold for alle ansatte, 

som til daglig benytter uniform. Lagerplass og garasjering er også for liten. 

 

Alle brannstasjoner, uansett størrelse eller type bemanning, bør ha tilrettelagte forhold for skitten og 

ren sone, som imøtegår kravene til Arbeidstilsynet. Dette betyr i praksis:  

 Klare fysiske skiller mellom skitten og ren sone.  

 Tilstrekkelig dusj / skiftemuligheter. 

 Barrierevaskemaskiner for både klær, slanger og annet utstyr. 

 Godkjente tørkemuligheter. 

 Avtrekk og luftemuligheter.  
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 Vaskemaskin for kjøretøy.   

 Avløpsvann fra vaskemaskinen kan være forurenset og bør gå i lukket system.  

 Ordinære garderobe for dagansatte.  

 Kjøretøy og ren brannbekledning skal være adskilt på brannstasjonen.  
 

Brannstasjonen i Fredrikstad mangler alt av ovennevnte tiltak.  

Utrykningstøyet til beredskapspersonellet henger i dag i garasjen, hvilket betyr at det aldri er helt rent, 

da det er eksponert for eksos, møkk og avgasser fra biler. Røykdykkerutstyr og vanndykkerutstyr 

blandes, slik at vanndykkerutsyret blir mer skittent enn det bør være, dette skal egentlig ikke blandes.  

Det eksisterer ingen dusjemuligheter i første etasje. Det er dårlig avtrekk som gjør at når det har vært 

en brannutrykning, lukter det brann i hele bygget, om det har vært en brannutrykning. Når en skal ta 

ut utrykkingsklærne fra vaskemaskinen kommer det avgasser ut i rommet. 

 

Stasjonen oppleves i utakt med dagens brannvesen. Stasjonen er bygget som en ren utrykningsstasjon, 

men i dag består arbeidsoppgavene av langt mer enn uttrykning (se forrige delkapittel). Stasjonen 

trenger vedlikehold, og en bruker mye tid på å gjøre tilpasninger til dagens bruk. Det må også kjøpes 

inn mer tjenester til vedlikehold og utbedringer på «den gamle dama» som stasjonen omtales som, 

selv om de ansatte også tar en del selv.  

 

Om 3-5 år kommer etableres den nye toårige fagutdanningen på Norges brannskole.  Utdannelsen 

innebærer blant annet 6 måneder praksis på en brannstasjon. Per i dag kan ikke Fredrikstad ta imot 

elever, men det er et stort ønske fra brannsjefens side om å kunne tilby dette i fremtiden. Ønsket er å 

kunne tilby plass til 4 elever samtidig som hospiterer i 6mnd av gangen. 

 

Brannsjefen har også et uttalt ønske om å få inn kvinner i brannvesenet og har en ambisjon om 

minimum 1 jente per vaktlag, samt økt andel både i Forebyggende avdeling og Feiervesenet.  

Brannstasjonen har imidlertid ikke garderobefasiliteter som kan håndtere disse ambisjonene per i dag. 

Dagansatte i uniform generelt mangler garderober.  

  

Det ble gjennomført en tilstandsanalyse på bygget i 2016. Den så på bygg, VVS og elektro. Den 

konkluderte med at det er et rehabiliteringsetterslep, inkludert strakstiltak som knyttes opp mot avvik 

fra myndighetskrav, samt evt. forhold som kan ha innvirkning på personsikkerhet. I tillegg er det behov 

for å utbedre VVS på grunn av alder. Analysen er gjennomført på et analysenivå som ikke påviser alle 

feil og mangler.  

2.2.5 Feieravdelingens lokale i dag 

Plassering 

Feierne har vært lokalisert i Lislebyveien 10, en eiendom som eies av kommunen og som ligger mellom 

riksvei 110 og Riverside. Forholdene der har vært så dårlige at kommunen har sett behov for å flytte 

de midlertidig, uavhengig av hva konklusjonen i denne KVUen måtte bli. I løpet av høsten 2019 flyttes 
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de derfor midlertidig til Tomteveien 30. Dette er midlertidig uavhengig av konklusjonen i denne KVUen 

da Tomteveien skal utvikles til annet formål på sikt. Det er derfor ikke etablert fullverdig ren/skitten- 

sone i dette lokalet. 

 

Tomteveien 30 har gårds- og bruksnummer 203/238 og består av flere bygg. Det er 

administrasjonsbygget som er tiltenkt feierne. Eiendommen omfattes av en eldre reguleringsplan -

Nøkleby industriområde, og eies av kommunen.   

 

Utstyr & biler 

Feierne har i dag: 

• 9 tjenestebiler 

• 1 båt 

2.3 Etterspørselsbasert behov 

2.3.1 Fredrikstad i fremtiden 

En befolkningsframskriving er en beregning av befolkningens framtidige størrelse og sammensetning. 

Til framskrivingene trengs det forutsetninger om de fire demografiske komponentene: framtidig 

fruktbarhet, dødelighet, innenlandske flyttinger og inn- og utvandringer. Det er trolig at 

framskrivingene ikke helt og fullt fanger den faktiske utviklingen framover, og i så måte er tallene 

usikre. Usikkerheten øker jo lenger fram i tid vi ser. Ved å bruke ulike forutsetninger om disse 

komponentene kan vi lage ulike alternative framskrivinger. Prognoser viser at Fredrikstad kommer til 

å vokse i tiden fremover. SSBs befolkningsframskrivinger presenterer at Fredrikstad vil ha mellom 

93 300 og 104 300 innbyggere i 20402.  Det laveste tallet er lavvekst-alternativet som baserer seg på 

lav fruktbarhet, lav innvandring, høy dødelighet og betydelig utflytting. Høyvekstalternativet er basert 

på motsatte demografiske komponenter. Hovedalternativet er utregnet fra forutsetninger basert på 

befolkningstendenser. Fruktbarheten vil ligge rundt 1,70 barn per norske kvinne, levealderen 

fortsetter å stige, sentraliseringen av befolkningen, og særlig den unge befolkningen fortsetter å øke, 

og etter 2030 forventes innvandringen å øke noe basert på befolkningsveksten ellers i verden.  

Det er viktig å ha i mente at dette er prognoser og ikke statistikk, og en bør inkludere en viss 

usikkerhetsmargin og fleksibilitet når en planlegger etter prognoser.  

År 2020 2025 2030 2040 

Befolkning 82 612 86 575 90 553 
 

98 074 
 

Figur 7 Befolkningsprognoser Fredrikstad 

Det er i de eldre arbeidsgruppene befolkningen øker mest (se figur 9). Den prosentvise fordelingen av 

yrkesaktive og ikke yrkesaktive vil endres. Dette påvirker investerings- og tjenestebehovet til 

kommunen, deriblant i omsorgstjenester og -plasser, men også i flere og ulike typer boliger. Dette 

                                                
2 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram Lest 04.03.2019  

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram
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fører til at det blir flere boliger å føre tilsyn med for feierne og et endret risikobilde i forhold at det blir 

flere eldre som bor hjemme og de bor hjemme til de er svært gamle.  

Av kommunens arealdel kan vi lese hvor Fredrikstad vil vokse de neste 15 årene. Innenfor Byområdet 

vil en legge til rette for vekst på FMV-Vest og Grønli (se figur 4). Innenfor tettstedene legges det ikke 

ut nye arealer til utbygging, med unntak av Rød i Onsøy. Det legges imidlertid til rette for utvikling 

langs gode kollektivakser. Det tas i bruk transformasjonsområder. Alle næringsområder langs elva er 

vurdert med hensyn til transformasjon. I lokalsentraene begrenses utbyggingen, med unntak av at det 

legges til rette for noe vedlikeholdsutbygging i lokalsentre med skolekapasitet, dvs. Manstad, Slevik og 

Torsnes.  

2.3.2 Dimensjoneringsgrunnlag 

Dimensjoneringsforskriften gir føringer om bemanning, se delkapittel 2.1.  

Beredskap 

I 2040 vil Fredrikstad ha i underkant av 100.000 innbyggere, ifølge hovedalternativet til SSB. Med en 

vekst i samme tempo (omtrent 1,2 prosent i året) vil Fredrikstad ha over 100. 000 innbygger 

2042/2043, om en legger hovedalternativet til grunn. Dette innebærer at beredskap må øke med 5 

ansatte per vaktlag (1 vaktlag til slik dimensjoneringsforskriften omtaler vaktlag) i 2042/2043. Det er 

nærliggende å anta at en vil øke noe frem mot 2042, det er derfor lagt inn en økning i 2040 og i 2042, 

da lovverket trer i kraft. Det er dimensjonert for at dispensasjonen fra DSB tilbaketrekkes, slik at de i 

2040 er øker med en ansatt mer enn hva forskriften stiller krav om. Dette fordi behovet øker gradvis 

med befolkningen, og at det må tas  høyde for behov, ikke kun lovkrav. 

Forebyggende  

Det skal være 1 ansatt på forebyggende avdeling per 10.000 innbygger. Forbyggende avdeling må 

derfor øke med 1 person til mellom 2030 og 2040, og ytterligere 1 person til mellom 2040 og 2050. 

Feiere 

Feieravdelingen må øke med tilsvarende. Da kommunen ønsker å legge til rette for mer næring, og at 

50% av veksten skal skje i byområdet, kan en med god organisasjonsutvikling og samarbeid mellom 

forebyggende og feierne kanskje redusere behovet med 1 stilling. 

Basert på Befolkningsprognoser og dimensjoneringsforskriften legges følgende bemanning til grunn 

for dimensjonering av fremtidens brannstasjon i Fredrikstad:  

  2020 2040                 2042 

Beredskap 

 Mannskaper3 (8+3) x 4 (10+3) x 4 (12+2+4) x 4 

Praksisplasser 0 4+1 

                                                
3  Ordinære mannskap i hvert vaktlag + støttestyrke + ekstra mannskap for å dekke opp for sykdom, permisjon og skader x 
antall vaktlag 
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Leder 1 1 

Nestleder 1 1 

HMS/Øvingsleder 1 1 

Beredskapskoordinator/ 
Lederstøtte 

Snarest 1 

Forebyggende 
 

9 11 

Leder 1 1 

  Feiere 
 

12 14 

Administrasjon 

Brannsjef 1 1 

Merkantil 1 2 

IUA 1 1 

Antall som har arbeidsplass på stasjon i dag 60  

Antall ansatte totalt 73 91 111 

Figur 8 Dimensjoneringsgrunnlag ansatte 

De neste figurene gir en oversikt over antall biler som er lagt til grunn for dimensjoneringen. Det er 

tatt høyde for en liten økning i beredskapsbiler. Noen flere feier-, vakt- og administrasjonsbiler som 

følge av flere ansatte. Det er også utregnet plass til beredskapsavdelingen sine privatbiler ved full 

uttrykning. Det er imidlertid ikke tatt høyde for mer gjesteparkering. Da en i møte med fremtiden må 

legge til rette for at flere besøkende kommer meg kollektiv, sykkel og gange.  

 Biler som må stå i 1. etasje 2020 2040 

Beredskapsbiler (må ha port) 8 10  

Lift (må ha port) 1 1 

Plass til hengere (trenger ikke port) 4 64 

Figur 9 Biler som må stå i 1.etasje 

Biler som kan stå i kjeller/annen garasje/utendørs 2020 2040 

Vaktbiler 3 4 

Administrasjonsbiler 7 9 

Feieravdelingen 9 10 

Ved full utrykning  - 36 

Gjesteparkering 19 19  

                                                
4 Kan muligens reduseres dersom en har båtplass et annet sted 
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Figur 10 Øvrige biler 

2.3.2.1 Organisasjonsutvikling 

Fredrikstad kommune er i en sterk organisasjonsutviklingsfase. Det har vært omorganisering på 

seksjonsnivå. Omorganisering av de ulike avdelingene pågår. Det arbeides for at feiere og 

forebyggende avdeling slås sammen, da begge i praksis utøver tilsyn og befaringer. 

Det er et potensial i å øke effektiviteten ytterligere ved å organisere forebyggende og feiere til en 

enhet. Samtidig vil det være driftsfordeler og grunnlag for et mer kompetent og bærekraftig brann- og 

redningsvesen hvis omstillingen lykkes. Dersom feiere og forebyggende er organisert som en 

tilsynsenhet kan feiere ved behov bistå beredskapsavdelingen, slik forebyggende avdeling gjør i dag. 

En ny brannstasjon kan gjennom fleksibilitet ta innover seg muligheter for organisasjonsutvikling. Det 

er fortsatt mye å hente på å koble fagene; feier, forebyggende og beredskap enda tettere sammen.  

2.3.3 Interessentgruppers behov  

Formålet med interessentanalysen er å kartlegge hvilke parter som påvirker og blir påvirket av tiltaket, 

i dette tilfelle Fredrikstad Brannstasjon. Interessentene deles i to grupper: 

 

 Aktører, de som påvirker beslutninger og iverksettelse, og gjennomføring av tiltaket. 

 Interessenter, de som blir påvirket eller berørt av tiltaket. 

 

Det er viktig å kartlegge eventuell motstand mot planer og tiltak. Mangelfull kunnskap om mulig 

motstand kan forsinke, og i verste fall stoppe enkelte prosjekter. På samme måte er det viktig å 

kartlegge mulige støttespillere. Interessentanalysen samler inn og systematiserer innspill fra alle 

berørte parter, og kartlegger behov, krav og forventninger, og eventuelle behovskonflikter. 

I behovsanalysen har vi ikke registrert protester mot behovet for å se på mulighetene for ny 

brannstasjon, eventuell en utvidelse og rehabilitering av den gamle. Det er mulig at f.eks. 

nabokonflikter kan oppstå, men det er ikke mulig å kartlegge disse før konkrete prosjekter vurderes.  

I dette tilfellet kunne en ha intervjuet innbyggere i Fredrikstad, da de også blir påvirket av plassering 

av brannstasjon, men en avgrenser analysen til å innhente behovene til de som blir direkte berørt av 

tiltaket. I senere faser når konsept og plassering er valgt vil det være mulig å medvirke for de som blir 

berørt.  

2.3.3.1 Aktørers behov 

Prosjektgruppe Fredrikstad kommune 

Det ble gjennomført et møte med flere representanter fra kommunen, disse representerte ulike 

avdelinger innenfor Bygg og Eiendom, prosjektavdelingen og økonomiavdelingen. Agenda for møtet 

var behov og føringer. Behovene som dukket opp på workshoppene med Fredrikstad brann- og 

feiervesen ble gåttt igjennom og argumentert for, og det ble gitt innspill fra kommunens side. 

Kommunen ga også innspill på føringer. Det ble avdekket at kommunen ikke har ytterligere behov, for 
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eksempel innen helse, som kunne vært imøtekommet på en brannstasjon. Kommunens 

representanter var i stor grad enige i behovene som var avdekket på workshoppene. De fremla 

samlokalisering som et viktig behov, i utgangspunktet så sterkt at det kunne vært et absolutt krav, men 

i styringsgruppemøtet for Teknisk drift den 16.05.2019 ble det bestemt at samlokalisering skal være et 

av de viktigste bør-kravene, men ikke et absolutt krav, da en ønsker å vurdere muligheter. Det ble 

bestemt at det kun skal være 1 stasjon, men at det ikke er noen føringer for lokasjon utover krav til 

responstid. Det er en forutsetning at stasjonene på Hvaler blir som de er i dag. Det er også en 

forutsetning at IUA skal være plassert i Fredrikstad (det arealet det krever er uansett så fleksibelt at 

det lett kan gjøres om ved endrede behov).  

Det ble også sagt at en skal bruke mulighetsstudien for utvidelse av dagens brannstasjon som ble 

utarbeidet i 2018 som et grunnlag.  

Byantikvar 

I møte med byantikvaren var det først og fremst muligheter rundt dagens stasjon som var tema. 

Byantikvaren har ingen innspill til hvor en ny stasjon bør ligge, men trakk frem at kort responstid til 

Gamlebyen er viktig. Dagens plassering av stasjonen er en velegnet plassering etter byantikvarens 

oppfattelse, men ser at det begynner å bli trangt. Mulighetsstudien som ble ferdigstilt i 2018 

presenterer en løsning som etter byantikvarens skjønn forrykker formbalansen, særlig mellom bygg og 

tårn og hvisker ut særpreget fra 60-tallets funksjonalisme. Byantikvaren foreslår å benytte seg av 

eiendommen som ligger ved siden av hvor det i dag er bensinstasjon og parkeringshus til utvidelse av 

brannstasjonen. Dersom brannvesenet flytter ut ønsker byantikvaren at en tar varet på byggets form, 

men er positiv til andre brukere.  

Brannsjefen 

Det er mye som må gjøres med den eksisterende brannstasjonen. Den for liten, det er ikke plass til en 

ansatt til, den er i dårlig stand og oppfyller ikke krav til ren/skitten sone.  

 

Ansatte i et moderne brannvesen eksponeres regelmessig for en rekke kreftfremkallende stoffer 
gjennom sotpartikler, damper, brannrøyk og dieseleksos. Vi ferdes i miljøer der mange 
kreftfremkallende stoffer fins i langt høyere konsentrasjoner enn akseptabelt. Kjemikaliene kommer 
inn i kroppen via luftveiene, øyner, svelg og gjennom huden. 

Brannmannskaper er generelt flinke til å bruke åndedrettsvern på brannstedet, og de har et godt fokus 
på å beskytte luftveiene sine. Det samme gjelder for feiere. Utfordringene oppstår når tar man tar av 
seg røykdykkerutstyret og ikke minst behandler og rengjør forurenset klær, utstyr og kjøretøy etter en 
hendelse/oppdrag. Brannbekledningen vi bruker har svak barriere for å holde kreft- fremkallende 
kjemikalier borte fra huden. Det er i dag heller ingen standarder som regulerer dette. 
Brannbekledningen må puste for å slippe ut kroppsvarmen. Da kommer røyken og kjemikaliene inn på 
huden hvor den absorberes i kroppen. Disse kjemikaliene blir også værende i bekledningen etter 
brannen. 

Omfattende forskning viser at brannmannskaper er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke 

kreftsykdommer enn befolkningen generelt. Vi kan ikke eliminere risikoen, men vi kan redusere den 

gjennom gode prosedyrer. Vi er da avhengig av en del rammebetingelser som på en akseptabel måte 
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ivaretar forholdet mellom skitten og ren sone både ute i felten, men også på brannstasjonen i det 

daglige. Forholdet gjelder i prinsippet alle ansatte, dvs. de som deltar i feier-, forebyggende- og 

beredskapstjeneste 

 

Brannstasjonen har heller ikke tilfredsstillende trenings- og garderobeforhold og er heller ikke tilpasset 

kvinnelig ansatte.  Samtidig ønsker brannsjefen å organisere brann- og feiervesenet slik at de 

samhandler i større grad enn de gjør i dag, da et robust og slagkraftig brann- og redningsberedskap er 

ønskelig for å bidra til sosial bærekraft i form av økt trygghet for Fredrikstads innbyggere, jamfør 

virksomhetsplanen. Som en del av denne omorganiseringen ønsker brannsjefen å organisere 

feieravdelingen og forbyggende tettere sammen alternativt som en felles tilsynsenhet, og at denne er 

tett koblet mot Beredskapsavdelingen både faglig og operativt. En samlokalisering ville tilrettelegge 

for nettopp dette samtidig som man kan skape stordriftfordeler med tanke på felles skitten og ren 

sone, felles utnyttelse av vaskemaskiner, vaskehall, verksted, garderobe, felles kvinneavdeling osv. 

 

Ifølge brannsjefen i Fredrikstad frarådes etablering av ny hovedbrannstasjon øst for Fredrikstadbroen 

av beredskapshensyn. Brannvesenet opplever nesten ukentlig at Fredrikstadbrua har full stans i 

trafikken som følge av trafikale hendelser. Det er i tillegg daglig køer på broen i rushtiden. Sarpsborg 

brannvesen alternativt industrivernet på Øra kan unntaksvis bistå på Østsiden dersom forholdene på 

brua skulle hindre tilkomst fra bysiden. I tillegg har brannvesenet responskravet til Lervik tettsted på 

20 minutter. Dagens brannstasjon ligger i realiteten allerede på yttergrensen med ca. 19 minutters 

responstid. Avstand til Lervik/Engelsviken tettsted betyr i praksis at en ikke kan legge brannstasjonen 

lenger nord enn Glemmen gravlund langs Rolvsøyveien.  

2.3.3.2 Interessenters behov 

Det har vært gjennomført workshops med alle de fire vaktlagene, samt feieravdelingen. 

Representanter fra administrasjon og forebyggende har også deltatt i workshoppene. Leder for 

forebyggende avdeling har i tillegg gjennomført et opplegg med forebyggende avdeling basert på 

oppgavesett fra prosjektleder. Workshopene har bestått av like spørsmål, men en har variert 

oppleggene noe ettersom hva som var fokus i de ulike lagene, det var også noen vaktlag som hadde 

behov for mindre styrt opplegg og spørsmål fra prosessleder. 

Fredrikstad brann- og feiervesen  

o Beredskap  

Vaktlagene er jevnt over samstemte. Behovene gjentok seg i de ulik workshoppene, dette førte også 

til at prosjektleder brukte mer tid på å gå i dybden på de ulike lagenes fokusområder.  

Sentral plassering er et behov som går igjen. Sentralt kan deles opp i to betydninger, at stasjonen er 

plassert i sentrum av kommunen, samtidig er det flere som ser positivt å være i nærheten av folkeliv. 

At stasjonen er plassert nær befolkning ser flere av brannkonstablene på som positivt for sin egen 

psyke og trivsel, men alle trekker frem at de ønsker en mer åpen og tilgjengelig brannstasjon. Nærhet 

til veisystemet er alle enige om, men responstid er lovpålagte krav, så dette ble i stor grad tatt for gitt. 



  Fredrikstad kommune  

                  KVU Fredrikstad Brannstasjon 

 

31 

 

Alle trekker også frem behov for nærhet til vann. Flere fremmer at det er positivt med øvingsplass i 

tilknytning til stasjonen. På spørsmål om de kunne velge mellom øvingsplass i tilknytning til stasjonen 

og nærhet til vann valgte samtlige nærhet til vann.  

Mangelen på ren/skitten sone har vært et tema på alle workshoppene, men i variert grad. I en  

workshop var dette det sentrale fokuset. I de andre workshopene har en tatt for gitt at dette kommer 

på plass, da det er et krav i arbeidsmiljøloven. Flere av brannkonstablene uttrykte frykt for egen helse. 

Fleksibilitet og mulighet for å vokse og utvikle seg var viktige behov for flere. Stasjonen hvor de holder 

til i dag var fremtidsrettet den gangen den stod ferdig, og en mener at en kan ikke være dårligere i dag. 

Enkelte trekker frem en brannstasjons bidrag til den øvrige stedsutviklingen i Fredrikstad, at stasjonen 

er mer forankret i det omkringliggende miljøet enn det er i dag.  

Alle ønsker en mer åpen og tilgjengelig stasjon. Samtidig er de opptatt av å verne om sin hviletid. Det 

går like mye på å kunne avskjerme seg mot de øvrige avdelingene en deler stasjon med. Noen på 

beredskap ser fordel med å lokalisere seg med beredskap, færre ser behov for å samlokalisere seg med 

feierne, men en forstår at det er et mål fra ledelsen og kommunen for øvrig. Enkelte kunne tenke seg 

en egen stasjon for beredskap.   

I tillegg til krav om responstid som er styrende for valg av plassering har beredskapsavdeling også 

behov for mange av funksjonene som må plasseres i første etasje og dermed påvirker byggets 

fotavtrykk. For detaljert arealbehov se vedlegg 2.  

o Forebyggende 

Forebyggende avdeling trekker frem behov først og fremst for stasjonen og ikke like mye behov de selv 

som avdeling har. Behov for stasjonen sammenfaller med innspill fra beredskap og er behandlet der.  

Av egne behov har forebyggende behov for kontorplasser tilpasset deres arbeidsoppgaver, 

undervisningsrom og parkeringsplass til tjenestebilene, samt behov for å oppbevare bekledning for 

forskjellige anledninger. De har også behov for et lager til utstyret de bruker med tilgang fra port i 

yttervegg. Det bør være plass til øvingshengere, øvingsutstyr og fyllestasjon for brannsluknings-

apparater. Videre ønsker de seg avdelingsvise fellesarealer, et sted en kan sette seg ned og ta en 

uformell prat over en kaffekopp, slik de har det i dag. Forebyggende vil også være plassert sentralt. De 

vil samlokaliseres med beredskap og feierne, samt administrasjonen. De ser positivt på at de i dag deler 

mange av arealene med beredskapsavdelingen. Dette medvirker til et tettere samarbeid. 

o Feierne 

Feierne har behov for kontorer, møterom, garderober, kjøkken/spiseplass, lager til utstyr, parkering 

og vaskerom til klær, det er også ønskelig med vaskehall til bilene. De ønsker å være plassert sentralt, 

da de betjener hele kommunen, samt Hvaler. De trenger en båtplass, denne kan gjerne være i 

Fredrikstad sentrum. Eller som i dag på Hvaler. De vil ikke lokaliseres på Hvaler, da det blir langt til 

oppdragene i Fredrikstad. De ønsker samlokalisering. Potensiale for samarbeid med forebyggende 

avdeling, og kanskje også mer varierte oppgaver. De føler en tilhørighet til forebyggende og til 

brannstasjonen og ønsker å være en del av brannvesenet.  
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o Workshop med brannsjef, beredskapsleder og leder av feieravdelingen og 

forebyggende avdeling, samt representanter for de tre ulike avdelingene 

Som innledning til brukermedvirkningen ble det gjennomført en workshop med brannsjef, 

beredskapsleder, leder av feier- og forebyggende avdeling, samt representanter for de tre ulike 

avdelingene, inkludert verneombud. Der gikk vi igjennom dagens situasjon, behov, både felles for alle 

tre avdelingene og for egen avdeling, knyttet til stasjonen. Vi gikk igjennom utvikling av oppgaver de 

siste 30 årene og forsøkte å se 30-40 år frem i tid, og slik danne oss et bilde av fremtidens brannstasjon 

i Fredrikstad. Avslutningsvis ble det gitt innspill på hva som bør være målene for Fredrikstad stasjon. 

Samlokalisering og ivaretagelse av et godt arbeidsmiljø ble utpekt som de viktigste målene, etterfulgt 

av fremtidsrettet bygg, kvalitet (inneklima), tilgjengelig/publikumsvennlig og effektivt 

produksjonsbygg med en avskjermet sone.  

2.4 Prosjektutløsende behov 

 

 Brannstasjonen er for liten til at kravene til ren/skitten sone kan oppfylles 

 

Det prosjektutløsende behovet for Fredrikstad kommune er at brannstasjonen er for liten til å etablere 

en fullverdig godkjent ren/skitten sone. Stasjonen har også flere mangler, for eksempel at den er 

preget av sin alder og ikke tilpasset dagens arbeidsoppgaver, men dette kunne vært løst dersom det 

var plass til det. Det samme gjelder feierens umiddelbare behov for nye lokaler, de hadde blitt plassert 

på stasjonen dersom det var plass.  

Ren/skitten sone er et krav fra arbeidstilsynet. Mangelen på dette gjør at avgasser og søl fra uttrykning 

til stadighet er i hele første etasje. Beredskap må også henge det nyvaskede beredskapstøyet sitt i 

garasjen der det står møkkede biler og annet utsyr fra utrykning, da de ikke har garderober i første 

etasje, i en ren sone. Dette betyr at det tøyet aldri er rent og at ansatte puster inn farlige avgasser når 

de er i første etasje. 

2.5 Oppsummering av identifiserte behov 

Det kom også frem behov som går mer på utforming av stasjonen, disse er relevante for neste fase, og 

er presentert i et eget notat med funn fra brukermedvirkningen (se vedlegg 1). Workshoppene ble 

også brukt til å hente inn fagkunnskap som er brukt i ulike deler av KVUen, og det ble gjort oppgaver 

hvor vi forsøkte å se hvilke oppgaver brann og redningsetaten skal oppfylle fremover i tid, og hvilke 

krav det vil gi til brannstasjonen.  

2.5.1 Oppsummering 

I tillegg til det prosjektutløsende behovet har behovsanalysen avdekket følgende behov: 

LOKALISERING 

 Responstid 
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Stasjonen må være plassert slik at den tilfredsstiller lovpålagte krav om responstid 

 Tilknyttet det offentlige veinettet 

Det er behov for at stasjonen ligger nært et påkoblingspunkt til det offentlige veinettet for å kunne 
oppfylle krav om responstid.  

 Nær Vesterelva 

Gir lavere responstid ved ulykker i elva enn det som er i dag.  

 Sentral plassering 

I nærhet av andre funksjoner. Særlig beredskap som oppholder seg døgnvis på stasjonen trekker frem 
at de ikke vil plasseres i et 8-16-område der det er helt folkedødt om kvelden. I tillegg bør stasjonen 
ligge slik at det er mulig for publikum å komme seg dit ved bruk av sykkel, kollektiv og gange. 

 Tilgjengelig bygg for befolkningen 

Både feiere, forebyggende og beredskap kunne ønske seg en mer åpen og publikumsvennlig stasjon 
enn det stasjonen er i dag. 

ORGANISERING 

 Samlokalisering 

Alle tre «enheter», feiere, forebyggende og beredskap lokalisert på samme sted 

 Mer samhandling 

På tvers av alle tre enhetene.  

 Egen avdeling for beredskap 

Egen avdeling der beredskap tilbringer sin hviletid, et «hjem i produksjonsbygget» 

FLEKSIBILITET 

 Fleksibilitet 

Fleksibelt bygg som har mulighet til å endre seg etter behov ved mindre tilpasninger, men også som 
tillater større utviklinger. 

 Rom for utvikling 

Tomt som tillater utvikling av brann- og redningstjenesten, evt samlokalisering med andre relevante 
virksomheter 

FUNKSJONALITET 

 Øvingsplass tilknyttet stasjon 

Muligheter for å kunne drive øvelser på tomten. 

 Parkering  

Tilstrekkelig parkeringskapasitet ved full utrykning. 
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2.5.2 Sortering og prioritering av behov 

Behov nummer 1, Responstid er utredningens viktigste behov og vil bli et absolutt krav.  Dermed så 

går ikke alternative områder som ikke kan oppfylle dette kravet videre til vurdering.   

Tilknytning til det offentlige veinettet blir med det det viktigste kriteriet (lokalisering). Deretter følger 

muligheter for samlokalisering (organisering), fleksibilitet og rom for å vokse (fleksibilitet) fulgt av 

muligheter for øvingsplass og plass til parkering ved full utrykning (funksjonalitet). Mens 

lokaliseringskriteriet sentral plassering kommer til slutt.  

Det lar seg ikke å vurdere konseptenes oppfyllelse av behovene nærhet til Vesterelva uten å vite 

tomtealternativet for en ny brannstasjon. Dette blir dermed kategorisert som suksesskriterier, som er 

viktig å ta med seg dersom en tar en beslutning om å finne en ny lokasjon for Fredrikstad brannstasjon.  

Beredskapsavdelingens behov for skjerming publikum er konseptavhengig og kan imøtekommes 

uavhengig av valg av konsept. Det er imidlertid et viktig suksesskriterie for et vellykket prosjekt og må 

tas med i prosjekteringsarbeidet av en ny stasjon eller i rehabilitering og utvidelse av dagens stasjon.  

En tilgjengelig stasjon ble av alle brukerne av stasjonen trukket frem som et mål med en ny stasjon 

eller ved rehabiliteringen av en stasjon. Dette er imidlertid delvis konseptuavhengig, samtidig som 

oppfyllelse av flere av de andre behovene kan være med på å gjøre stasjonen både mer tilgjengelig og 

publikumsvennlig. Dette er derfor ikke tatt med som et eget behov.  

Behovene som blir brukt i denne utredningen er dermed følgende, i prioritert rekkefølge  

 B1 Responstid 

 B2 God tilknytning til det offentlige veinettet  

 B3 Nærhet til Vesterelva 

 B4 Samlokalisering og samhandling 

 B5 Fleksibilitet 

 B6 Rom for å vokse 

 B7 Øvingsplass tilknyttet stasjon 

 B8 Parkering 

 B9 Sentral plassering 

2.6 Behovskonflikt 

Verneinteressene for dagens brannstasjon er i konflikt med behovet for å utvide brannstasjonen. 

Denne konflikten var del av årsak til at mulighetsstudien ikke lyktes med å få til et forslag en gikk videre 

med, uten å gjøre en KVU først. Denne KVUen er et tiltak for å se om det er et alternativ å etablere en 

brannstasjon med tilstrekkelig kapasitet et annet sted.  
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3 Overordnet strategidokument/ Målanalysen 

3.1 Kommunemål 

 

 

 

 

 

Kommunemålet er knyttet til det prosjektutløsende behovet, til brann- og redningsetatens 

virksomhetsplan, og til innsatsområdene i gjeldene kommuneplan (Fredrikstad mot 2030):  

 Å leve i Fredrikstad 

 Å skape i Fredrikstad  

 Å møte fremtiden i Fredrikstad 

3.2  Effektmål  

I tillegg til kommunemålet er det i tråd med behovsanalysen utarbeidet følgende effektmål, i prioritert 

rekkefølge:  

M1 En stasjon som er plassert i tråd med lovpålagte krav til responstid, tilpasset lokale forhold i 

Fredrikstad kommune  

M2 En stasjon som bidrar til en robust og slagkraftig brann- og redningsberedskap som igjen bidrar til 

økt trygghet for Fredrikstads innbyggere 

M3 Et fleksibelt bygg der det er rom for utvikling og utvidelse 

M4 Funksjonelt uteområde i tilknytning til stasjonen 

M5 Et bygg som er tilgjengelig for innbyggerne i Fredrikstad 

M1 knyttes til dimensjoneringsforskriften, men sees ikke på alene, men sammen med 

lokaliseringsanalysen som kommer i neste kapittel. Vanligvis har en ikke lover og forskrifter som mål, 

da dette er krav, men da forskriften ikke sees på alene, men er en ramme for lokaliseringsanalysen og 

da målet først og fremst er knyttet til analysen er loven omtalt i en målsetning i dette tilfellet.  

M2 og M5 knyttes til den sosiale bærekraften gjennom at et robust brann- og redningsberedskap og 

en tilgjengelig stasjon bidrar til en reell økning av sikkerhet og en økt opplevelse av trygghet blant 

innbyggerne i Fredrikstad. En stasjon som oppfyller kravene til ren/skitten sone bidrar også til et robust 

brann- og redningsberedskap og at ansatte kan få flere aktive leveår med god helse og høyere grad av 

trivsel på jobben. M3 er også knyttet til målet om å møte fremtiden i Fredrikstad ved å legge til rette 

for at besøkende kan nå stasjonen uten å være avhengig av bil. M2 er også gjennom behovet for å 

skape en mer robust beredskap knyttet til innsatsområdet «å skape i Fredrikstad». Det samme gjelder 

Brannstasjon som ivaretar de ansattes helse og er et grunnlag for en robust og slagkraftig brann- 
og redningsberedskap. Stasjonen skal være en økonomisk og miljømessig bærekraftig stasjon og 
en viktig bidragsyter til kommunens sosiale bærekraft gjennom sitt bidrag til at Fredrikstad 
kommune er en kommune hvor det er godt og trygt å arbeide og leve. somde ansattes helse og 

er et grunnlag for en robust og slagkraftig brann- og redningsberedskap. Stasjonen skal 
være en økonomisk og miljømessig bærekraftig stasjon og en viktig bidragsyter til 
kommunens sosiale bærekraft gjennom sitt bidrag til at Fredrikstad kommune er en 
kommune hvor det er godt og trygt å arbeide og leve. 
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M4. Ved å legge til rette for fleksibilitet har en mulighet til å trekke til seg flere arbeidsgrupper, som 

kan være med på å skape synergieffekter, og således bidrar til innsatsområdet «å skape i Fredrikstad».   

M4 støtter også oppom målet om miljømessig bærekraft blant annet gjennom å ha et bygg hvor en i 

lengst mulig grad kan utsette den miljømessige belastningen det som regel er å bygge nytt. M3 er 

knyttet til at det er mer effektivt i forhold til tid, men også i forhold til miljøutslipp ved at en slipper å 

forflytte biler og utstyr for å trene på hendelser. Samtidig er det tid/kostnadsbesparende. Uteområdet 

kan være flerfunksjonelt og slik sett mer rasjonelt, noe som er miljømessig fordelaktig og i de fleste 

tilfeller også økonomisk fordelaktig.  

Effektmål Beskrivelse (hva som måles) Indikator (hvordan det 

måles) 

M1 En stasjon som er plassert i tråd med 

lovpålagte krav til responstid og 

tilpasset lokale forhold i Fredrikstad 

kommune 

Responstid i forhold til krav i 

dimensjoneringsforskriften. 

Kortest mulig responstid til 

flest mulig risikoobjekter.  

Responstiden er i tråd 

med kravene 

M2 En stasjon som bidrar til en robust 

og slagkraftig brann- og 

redningsberedskap som igjen bidrar 

til økt trygghet for Fredrikstads 

innbyggere 

En stasjon som legger 

grunnlag for mer samarbeid 

på tvers av enhetene, samtidig 

som det gir muligheter for 

skjerming av 

beredskapsavdelingen i deres 

hviletid 

En stasjon som har plass 

til alle 3 enhetene  

Stasjonen har et skjermet 

hvileområde for 

beredskap 

M3 Et fleksibelt bygg og stor nok tomt 

der det er muligheter for utvikling og 

utvidelse 

Må være mulighet for å kunne 

utvide (vertikalt og/eller 

horisontalt) 

Bygget og tomten har 
nødvendig fleksibilitet og 
størrelse for å gi rom for 
brannvesenets behov for 
utvikling og utvidelse. 

M4 Funksjonelt uteområde i tilknytning 

til stasjonen 

Eiendommens størrelse, 

eiendommens kvaliteter, 

tilgrensede eiendommer 

Et skjermet uteområde 

med fleksible 

øvingsmuligheter 

M5 Et bygg som er sentralt plassert, og 

som er tilgjengelig for innbyggerne i 

Fredrikstad 

Måles ved å se på hvilke 

funksjoner stasjoner er 

plassert i nærheten av, samt 

adkomst- og 

parkeringsmuligheter. 

Et bygg som er plassert i 

byområdet, hvor det er 

lett for innbyggerne å 

komme til  

Figur 11 Effektmål 
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Figur 12 Behov og mål 
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4 Overordnet kravdokument 

4.1 Absolutte krav  

Absolutte krav Beskrivelse 

K1 Responstid 

 

M1 En stasjon som er plassert i tråd med 
lovpålagte krav til responstid og tilpasset lokale 
forhold i Fredrikstad kommune.   

Figur 13 Absolutt krav 

4.2 Kriterier for konsepter for brannstasjon 

Effektmål 

 

 

 

Kriterie Indikator 

M1 En stasjon som er plassert i 
tråd med lovpålagte krav til 
responstid og tilpasset lokale 
forhold i Fredrikstad kommune.   

K2 God tilknytning det 

offentlige veinettet 

 

Stasjonen er plassert slik at en 
unngår kjøring på mindre veier før 
en kommer ut på hovedveinettet 

K3 Nærhet til Vesterelva Stasjonen er plassert slik at en har 
mulighet til å redde menneskeliv i 
Vesterelva. Alternativ kan være å 
opparbeide båtoppstillingsplass 
ved elva 

M2 En stasjon som bidrar til en 

robust og slagkraftig brann- og 

redningsberedskap som igjen 

bidrar til økt trygghet for 

Fredrikstads innbyggere 

K4 Muligheter for 
samlokalisering og 
samhandling 

Det bør være plass til at alle 
enhetene kan plasseres på samme 
tomt og i samme bygg  

M3 Et fleksibelt bygg og stor 

nok tomt der det er muligheter 

for utvikling og utvidelse 

 

K5 Fleksibilitet Stasjonen bør inneha en 
fleksibilitet slik bygget kan utvikles 
i tråd med organisasjonen og 
samfunnsutviklingen  

K6 Rom for å vokse Det bør være muligheter på tomten 
for å utvide bygget horisontalt og/ 
eller vertikalt,  
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Figur 14 Kriterier stasjonskonsepter 

 
 
 

M4 Funksjonelt uteområde med 

fleksibelt øvingsområde i 

tilknytning til stasjonen 

K7 Øvingsplass tilknyttet 
stasjon som gir fleksible 
muligheter  

Det bør være plass til øvingsplass 
på minimum 700 kvm, helst opp 
mot 1500 kvm, dess større desto 
bedre da dette gir mer fleksibilitet 

K8 Parkeringsmuligheter ved 
full utrykning  

Det bør være plass til 36 biler på 
kort varsel ved full uttrykning, på 
tomten eller på nabotomt 

M5 Et bygg som er sentralt 

plassert, og som er tilgjengelig 

for innbyggerne i Fredrikstad 

K9 Sentral plassering  

 

Stasjonen er plassert sentralt i 
forhold til andre funksjoner og at 
det er tilgjengelig for innbyggerne i 
Fredrikstad 
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5 Grovsortering 

5.1 Mulighetsrom og forutsetninger 

5.1.1 Dimensjonering 

Dimensjoneringen av stasjonen er basert på en gjennomgang av flere nyere brannstasjoner i Norge, 

innhentet informasjon fra Fredrikstad brann- og redningskorps, samt tegninger gjort i forbindelse med 

en mulighetsstudie for dagens brannstasjon der en så på muligheter for å utvide dagens brannstasjon. 

I tillegg har vi for å beregne utomhus brukt håndbok N100 Veg og gateutforming fra Statens vegvesen 

for å dimensjonere manøvreringsareal. Det krever mye areal for å manøvrere de største brannbilene. 

Det er utregnet arealbehov dersom hele arealet skal være på eiendommen og hvor mye areal som 

kreves dersom en bruker det omkringliggende veisystemet til å kjøre rundt stasjonen. I det alternativet 

som legges til grunn, som ansees som realistisk arealbehov, har en dimensjonert for at halvparten av 

manøvreringsarealet ligger utenfor tomten.  

Det er utregnet 3 ulike alternativer; hvor mye areal som kreves dersom beredskapsavdelingen skal 

være lokalisert alene, hvor mye areal feiere og forbyggende har behov for, dersom de ikke skulle 

lokaliseres med beredskap og et alternativ der alle er samlokalisert. For detaljerte beregninger vises 

det til eget vedlegg (nr. 2).  

Arealbehov, Bygg 

Totalt 

Beredskap alene Feiere og forebyggende alene Alle tre samlokalisert  

4200 kvm 1000 kvm  4800 kvm  

Fotavtrykk 

2400 kvm 
 

350 kvm  2500 kvm 

 

Figur 15 Arealbehov bygg (alle etasjer) 

Behov for tomteareal 

Beredskap alene Feiere og forebyggende alene Alle tre samlokalisert  

6100 kvm 1300 kvm  6700 kvm 

Figur 16 Arealbehov tomt 

5.1.2 Lokalisering  

Basert på forutsetningen om at det skal være bare en brannstasjon i Fredrikstad, samt kravet til 

responstid er det åpenbart at stasjonen ikke kan ligge i utkanten av kommunen. Mulighetsrommet var 

derfor begrenset til Øra/Gamlebyen, Lisleby, Ørebekk, FMV, Cicignon og Sentrum/Grønli.  

5.1.3 Forutsetning  

Det er hovedsakelig konsepter for brannstasjon for som er detaljert. I de tilfellene der feieravdelingen 

eller forebyggende avdeling ikke er lokalisert med beredskapsavdelingen er dette kun beskrevet på 
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overordnet nivå. Dette fordi en investering i lokale for disse to avdelingene ikke er så kostbart og ikke 

har like mange krav som må oppfylles og imøtekommes at å bruke ressurser i form av tid og kost på å 

utarbeide alternativer etter en KVU-metodikk.. Med bakgrunn i brukermedvirkning og 

dimensjoneringsarbeidet som er gjort vil Etat for Bygg- og eiendom kunne finne et egnet alternativ. 

Det er gjennomført kostnadsberegninger av hva det vil koste å investere og drifte lokaler for feierne 

og forbyggende avdeling.  

5.2 Grovsortering 1: Alternative områder  

 

Avslutningsvis i lokaliseringsanalysen ble de alternative områdenes fordeler og ulemper oppsummert. 

De ulempene som innebærer at de ikke tilfredsstiller kravet til responstid er markert i rødt og kursiv.  

 

Øra/Gamlebyen 

 

 Området er godt plassert i forhold til områdene, Øra, Gamlebyen og Vaterland 

 Tilfredsstiller ikke kravene til responstid til Lervik/Engelsviken  

 Tilfredsstiller ikke kravene til sentrumsnært 

 Tilfredsstiller ikke kravene om responstid til flere av risikoobjektene 

 Langt unna Vesterelva/Bryggepromenaden 

 Området er på østsiden av Fredrikstadbroen 

 Området er preget av industri med utslippsfare  

 Området er noe støyutsatt fra eksisterende industri 

 Området er utsatt for stormflo 

 Ved en større hendelse på Øra kan brannstasjonen risikere å måtte evakueres på linje med 

bebyggelsen i området.  

 

Sentrum/Grønli  

 Området er vest for Fredrikstadbroen 

 I sentrum befinner det seg mange mennesker, deriblant også mange myke trafikanter 

 Flere av tomtene er i nærheten av Vesterelva 

 Enkelte av tomtene er flomutsatt 

 Ingen av tomtene ligger i tilknytning til utpekte stille soner i byen 

 Det kan være utfordrende å finne tomt som er stor nok til å inkludere øvelsesområde 

 

 

Ørebekk 

 Ligger langt nordvest 

 Tilfredsstiller ikke kravene til responstid til Dikeveien  

 I nærheten av Seutelva 

 God tilknytning til det offentlige veinettet 
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 Gunstig beliggenhet i forhold til utslipp og evakueringsfare 

 

Cicignon 

 Området er vest for Fredrikstadbroen 

 Ligger med god tilkobling til riksvei 110 

 Når ikke alle risikoobjektene (men disse er sprinklet) innenfor 10-minutterskravet, 

utfordrende å rekke tettsteder som Lervik innenfor kravet om 20 minutters responstid 

 Langt unna Vesterelva/Bryggepromenaden 

 Er noe støy fra vei og bane, jernbanen skal på sikt flyttes 

 Det kan være utfordrende å finne tomt som er stor nok til å inkludere øvelsesområde 

 Skoler og barnehager i området 

 Ikke flomutsatt 

 God tilknytning til det offentlige veinettet 

 

Lisleby 

 Ligger langt nord i kommunen, når ikke kravene til responstid til flere av risikoområdene,  

 Oppfyller ikke kravet om responstid til tettstedene Lervik og Engelsviken 

 Ligger kort vei unna Råbekken og Dikeveien 

 Langt unna Vesterelva/Bryggepromenaden 

 Avhengig av fylkesvei 109 som tidvis er svært belastet 

 Ligger ugunstig i forhold til vindretningen med tanke på brannspredning fra Råbekken, 

Svaneveien og Dikeveien, evakueringsrisiko 

FMV 

 Nytt sentrumsområde som vil ha en høyere grad av fortetting og større andel myke 

trafikanter i framtiden  

 Har tilgang til båt og Vesterelva 

 Deler av området er flomutsatt 

 

Det er denne oppsummeringen som legges til grunn for grovsorteringen. Av tabellen under kan en se 

at 3 av områdene grovsorteres ut.  
 

Område 
Krav 

Øra/Gamlebyen Lisleby Ørebekk FMV Cicignon Sentrum/Grønli 

K1 
Responstid 

 

      

Figur 17 Grovsorteringstabell  

 

Dette innebærer at det er i FMV-området, Cicignon og Sentrum/Grønli hvor det vil søkes etter tomter 
i neste fase, dersom en beslutter å bygge ny stasjon. 
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5.3 Konsepter  

5.3.1 Midlertidige alternativer 

Det er fremsatt to nullalternativer i denne KVUen. Nullalternativet skal ifølge Regjeringens rundskriv 

R-109 «Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser» representere en 

forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Det står også: «Dersom nullalternativets levetid er svært 

kort, kan det vurderes å utvikle et minimumsalternativ (nullpluss alternativ) som skal sammenlignes 

med nullalternativet.» 

0-alternativet er å beholde brannstasjonen slik den er i dag, kun med løpende vedlikehold, og uten 

utvidelse og større tilpasninger. Det vil ikke være plass til feierne her. Dette alternativet vil ikke bli 

detaljert i neste kapittel. Dagens situasjon er beskrevet i kapittel 2.  

0-alternativet er ikke gjennomførbart da det ikke tilfredsstiller krav til ren/skitten sone. Det har derfor 

blitt utarbeidet et alternativ, som vil tilsvare et 0+-alternativ hvor en gjør noen utbedringstiltak for å 

imøtekomme krav til ren/skitten sone, under den forutsetningen at beredskapsnivået ivaretas.  Det vil 

da fortsatt ikke være plass til feierne på brannstasjonen. Utvidelsen av brannstasjonen er minimal, og 

den inneholder betydelig risiko for at det skal oppstå situasjoner ved brannstasjonen som går ut over 

beredskapen og/eller blir svært kostbart. Denne risikoen blir høyere over tid, og bør derfor sees på 

som et midlertidig alternativ. Det er en forutsetning at disse tilpasningene kan gjennomføres uten 

regulering, hvis ikke vil det ta så lang tid å få gjennomført disse tiltakene at nytten blir liten når en veier 

kostnad opp mot hvor lenge stasjonen skal være i bruk, før den skal rehabiliteres eller fraflyttes.   

5.3.2 Konsept 1 Flerlokalisering 

Alternativ 1 Beredskap og forebyggende sammen, feiere for seg selv   

Konsept 1, alternativ 1a innebærer at beredskap og forebyggende er lokalisert sammen, på dagens 

brannstasjon, men at det gjøres betydelige tilpasninger slik at bygget oppfyller kravene til ren/skitten 

sone, det er flere biloppstillingsplasser, bedre muligheter for å ta imot kvinnelige ansatte og bedre 

ventilasjonssystem.  

Konsept 1, alternativ 1b innebærer at beredskap og forebyggende er lokalisert sammen på en ny tomt. 

I begge alternativene er feierne lokalisert for seg selv. 

Alternativ 2 Alle enheter hver for seg  

Konsept 1, alternativ 2 innebærer at dagens brannstasjon gjøres om til en ren beredskapsstasjon, 

feierne og forebyggende lokaliseres på hver sin nye lokasjon. 

Alternativ 3 Beredskap for seg - feiere og forebyggende sammen  

Konsept 1, alternativ 3a Beredskap blir alene igjen i dagens brannstasjon, feierne og forebyggende 

samlokaliseres på en ny lokasjon.  
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Konsept 1, alternativ 3b Alle flytter til nye lokasjoner, feierne og forebyggende samlokaliseres på en 

ny lokasjon. 

Alternativ 4 Beredskap og feiere sammen, forebyggende for seg selv   

Konsept 1, alternativ 4a Beredskap og feiere samlokaliseres i lokalene til dagens brannstasjon. Det 

gjøres tilpasninger slik at kravene til ren/skitten sone oppfylles og at det er plass og bygget oppleves 

hensiktsmessig for både beredskap og feiere. 

Konsept 1, alternativ 4b Beredskap og feiere samlokaliseres på ny lokasjon.  

Forebyggende flytter til en ny lokasjon i begge konseptene. 

5.3.3 Konsept 2 Samlokalisering 

Alternativ 1a Utvidelse av dagens brannstasjon  

Dagens brannstasjon bygges om (totalrehabiliteres). Første etasjes utvides noe, og det legges på en 

etasje, slik at alle tre enheter får plass.  

Alternativ 1b Innlemmelse av Hans Jacob Nilsens gate 4  

Dagens brannstasjon beholdes og pusses opp/ombygges. Det etableres et nybygg og ev. øvingsområde 

på nabotomta Hans Jacob Nilsens gate 4. Dette innebærer at bygg som er på tomten i dag må rives. 

Det forsøkes å koble disse eiendommene ved omlegging av vei i forbindelse med InterCity-utbygingen. 

Alternativ 2 Etablering på ny tomt 

Alle tre enhetene plasseres i et felles bygg på en ny lokasjon.  

5.4  Grovsortering 2: Konseptalternativer  

0-alternativet sorteres ut som et alternativ, da det ikke gir en fullverdig brannstasjon. Det vil derfor 

ikke vurderes videre, men tas med som et kvalitativt referansealternativ. Et minimums alternativ som 

tilsvarer 0+, og som betegnes som et midlertidig alternativ, vil vurderes videre, men vil ikke bli direkte 

sammenlignet med de permanente alternativene. Dette er både metodisk feil, og urimelig. 

Slik det kom frem i kapittel 2 pågår det et arbeid med å organisere feieravdelingen og forebyggende 

avdeling til en enhet. Det ville derfor vært svært uhensiktsmessig å ikke planlegge for en fremtidig 

samlokalisering av feieravdelingen og forebyggende avdeling. Alle alternativer som ikke innebærer 

samlokalisering av disse to avdelingene grovsorteres derfor ut.  

Etter en nærmere vurdering av alternativet om å innlemme Hans Jacob Nilsens vei 4 som en del av et 

brannstasjonsområde, ble det klart at dette alternativet er for dyrt, både gjennom en selvstendig 

vurdering og sammenlignet med de andre alternativene, da det innebærer totalrehabilitering av 

dagens brannstasjon og nybygg. I tillegg er det en for stor risiko i forhold til fremdrift, da det er uklart 

både når bygg kan rives og om Inter City-utbyggingen kan forsinke eller hindre muligheter for 

anleggsperiode her. Dette alternativet sorteres derfor også ut.  
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5.5 Oppsummering av grovsortering  

Grovsortering 1: 

 Beredskapsavdelingen må plasseres sentralt i Fredrikstad  

 Dette innebærer at stasjonen må plasseres på Cicignon, Sentralområdet eller FMV 

 

Grovsortering 2: Følgende stasjonsalternativer går videre til kvalitativ vurdering og kostnadsberegning: 

 Midlertidig alternativ (0+) 

 Konsept 1 - Flerlokalisering: alternativ 3 a-b 

 Konsept 2 - Samlokalisering: alternativ 1a & 2 

 

For lesbarhetens skyld omdøper vi de gjenværende permanente konseptene til følgende: 

 Konsept 1, alternativ 3a -> Konsept 1a (Flerlokalisering - Beredskap blir alene igjen i dagens 

brannstasjon, feierne og forebyggende samlokaliseres på en ny lokasjon. 

 Konsept 1, alternativ 3b -> Konsept 1b (Flerlokalisering - Alle flytter til nye lokasjoner, feierne 

og forebyggende samlokaliseres på en ny lokasjon) 

 Konsept 2, alternativ 1a -> Konsept 2 (Samlokalisering – Utvidelse av dagens stasjon) 

 Konsept 2, alternativ 2 -> Konsept 3 (Samlokalisering – etablering på ny brannstasjon) 
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6 Alternativanalyse: detaljering og vurdering 

 

6.1 Detaljering av stasjonskonseptene 

Midlertidig alternativ: Tiltak som imøtekommer krav om ren/skitten sone, men som ikke gir 

noe økt kapasitet  

Våren 2018 ble det gjennomført en mulighetsstudie av Plus arkitekter. Det er tatt utgangspunkt i 

denne skissen når en har vurdert tiltak for å imøtekomme kravene til ren/skitten sone. En har her kun 

tatt med absolutt minimum av forslagene i denne studien. Mulighetsstudien, med alle sine tiltak er 

grunnlag for konsept 2.  

Det etableres et midlertidig tilbygg på omtrent 150 kvadratmeter. Dette er vaskehall for bil, samt 

vaskerom for utrykningstøy. Det kjøpes inn to nye vaskemaskiner for røykdykkerklær, og en for 

vanndykkerklær.  

Omtrent 200 kvm av førsteetasjen bygges om. Rom 125-127, rom 118 og rom 117/Verkstedet bygges 

om til garderobefasiliteter. Rom 125-127 blir grovgarderobe og sluse. Rom 118 og verkstedet blir ren 

sone og bygges om til dusj, toalett, badstu og fingarderobe. Fingarderoben vil bestå av skap. To til hver 

ansatt i beredskapsavdelingen. Et til utrykningstøy og et til hverdagsuniformen, disse kan ikke stå i 

samme skap på grunn av forurensing fra utrykningstøy. Dersom det er plass, plasseres det også ett 

skap til hver ansatt i forebyggende avdeling. I mulighetsstudien er det lagt inn forbedringer i kjelleren 

og opparbeidelse av rampe. Dette er ikke med i dette alternativet.  

 

Figur 18 1.etasje i dag i Fredrikstad brannstasjon 
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Figur 19 Ombygging og midlertidig tilbygg  

Det forutsettes at det midlertidige tilbygget kan plasseres og tas i bruk uten omregulering. Om det ikke 

er mulig vil prosessen ta så lang tid at en må vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltaket.   

Dette alternativet er en midlertidig løsning, for å utsette en større investering som de andre 

konseptene innebærer. Alternativet anbefales ikke å vare særlig lenger enn 5 år. Etter det er risikoen 

svært høy for at det skal oppstå noe med bygget som fører til svært dyre strakstiltak eller til at 

beredskapen ikke kan ivaretas.   

Konsept 1a: Beredskap blir alene igjen i dagens brannstasjon, feierne og forebyggende 

samlokaliseres på en ny lokasjon: 

Brannstasjonen gjøres om til en ren beredskapsstasjon. Ren/skitten sone etableres. Stasjonen 

rehabiliteres, men det legges ikke på en 3.etasje. En utvider 1. etasje noe, i tråd med det som var tenkt 

i mulighetsstudien. Det forutsettes at dette konseptet unngår krav om regulering.  
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 Rehabilitering 550 kvm kjeller 

 Rehabilitering 200 kvm øvre kjeller 

 Rehabilitering 1250kvm 1. etasje  

 Rehabilitering 1100 kvm 2. etasje  

 Nybygg: tilbygg 150 kvm 1. etasje + tilbygg 150 kvm 2.etasje  

 Ingen endringer utomhus utover at en får noe mindre areal grunnet tilbygget  

Stasjonen vil her ha et totalt areal på omtrent 3400 kvm, med et fotavtrykk på 1400 kvm. 

Konsept 1b: Alle flytter til nye lokasjoner, feierne og forebyggende samlokaliseres på en ny 

lokasjon 

Det bygges en ny stasjon kun for beredskap. Det forutsettes at det er kun beredskap med adm. og IUA 

på disse tomtene og ingen andre funksjoner, men mulighet til å sette egen krisestab. Det forutsettes 

regulering uavhengig av hvilket tomtealternativ en velger. 

 2 etasjer + utomhus 

 Arealbehov Bygg: ca 4200 kvm areal 

 Fotavtrykk bygg: ca 2400 kvm 

 Arealbehov, tomt: ca 6100 kvm 

 

Konsept 2: Utvidelse av dagens brannstasjon. Dagens brannstasjon bygges om og utvides slik 

at alle tre enheter får plass 

Det er sannsynlig at en slik stor ombygging av eksisterende bygg vil medføre krav om ny regulering.  

 

 Rehabilitering 550 kvm kjeller 

 Rehabilitering 1250kvm 1. etasje 

 Rehabilitering 200 kvm øvre kjeller 

 Nybygg 150 kvm 1. etasje  

 Rehabilitering 1100kvm 2. etasje 

 Nybygg 3. etasje 1250 kvm 

 Ingen endringer utomhus utover at en får noe mindre areal grunnet tilbygget  

Stasjonen får her et totalareal på 4650 kvm og et fotavtrykk på 1400 kvm. 

Konsept 3: Alle tre enhetene plasseres i et felles bygg på en ny lokasjon 

Det forutsettes regulering uavhengig av hvilket tomtealternativ en velger. 

 2 etasjer + utomhus 

 Nybygg ca 4800 kvm  

 Fotavtrykk bygg på ca 2500kvm 

 Arealbehov, tomt: ca 6100 kvm 
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6.2 Kvalitative vurderinger 

6.2.1 Imøtekommelse av det prosjektutløsende behovet 

6.2.1.1 Permanente konsepter 

KVUens prosjektutløsende behov er at dagens stasjon er for liten til at en kan etablere en godkjent 

ren/skitten sone. Av figur 24 kommer det frem at det kun er nybyggkonseptene som imøtekommer 

plassbehovet på en tilfredsstillende måte. Det er særlig store avvik fra behovet om areal i første etasje, 

der en må ha ren/skitten sone. Alle tallene er beregnet ut fra behov i 2040.  

Stasjonsareal 

 Konsept 1a 
Beredskap blir alene 
igjen i dagens 
brannstasjon, feierne 
og forebyggende 
samlokaliseres på en 
ny lokasjon 

Konsept 1b 
Alle flytter til nye 
lokasjoner, feierne og 
forebyggende 
samlokaliseres på en 
ny lokasjon 

Konsept 2 
Utvidelse av dagens 
stasjon 

 

Konsept 3 
Etablering på ny 
brannstasjon 

 

Totalareal 

Behov Ca 4200 kvm Ca 4200 + Ca 1000 
kvm 

Ca 4800 kvm Ca 4800 kvm 

Oppnår Ca 3600 kvm  Ca 4200 + Ca 1000 
kvm 

Ca 4500 kvm Ca 4800 kvm 

Differanse -600kvm  -300kvm  

Fotavtrykk Bygg 

Behov Ca 2400 kvm Ca 2400 kvm Ca 2500 kvm Ca 2500 kvm 

Oppnår Ca  1400 kvm Ca 2400 kvm Ca 1400 kvm Ca 2500 kvm 

Differanse - Ca 1000 kvm  - Ca 1100 kvm  

Figur 20 De ulike alternativenes besvarelse av det prosjektutløsende behovet 

6.2.1.2 Midlertidig alternativ 

Tiltakene i det midlertidige alternativet gir et tilbygg på ca 150 kvm.  Det vil si at de får et fotavtrykk på 

omtrent 1550 kvm. Dette vil gi noe bedre muligheter for en ren/skitten sone basert på arealbehovet i 

2020. Arealbehovet i 2020 er lavere enn i 2040 da de har færre ansatte og biler. I 2040 vil dette være 

alt for lite. Beregninger viser at de mangler omtrent 1000 kvm bygg. I tillegg mangler de areal til 

øvelsesområde og parkering for beredskap ved full uttrykning.   

6.2.2 Kvalitative vurderinger av permanente stasjonskonsepter 

 Flerlokaliserte bygg Samlokaliserte bygg 
Rehabilitering 

Konsept 1a 
Nybygg 

Konsept 1b 
Rehabilitering 

Konsept 2 
Nybygg 

Konsept 3 
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Beredskap blir alene 
igjen i dagens 
brannstasjon, 
feierne og 
forebyggende 
samlokaliseres på 
en ny lokasjon 

Alle flytter til nye 
lokasjoner, 
feierne og 
forebyggende 
samlokaliseres på 
en ny lokasjon 

Utvidelse av 
dagens stasjon 

 

Etablering på ny 
brannstasjon 

 

K2 God tilknytning til det 

offentlige veinettet 

God 
måloppnåelse 

Ikke vurdert God 
måloppnåelse 

Ikke vurdert 

K3 Nærhet til Vesterelva Middels 
måloppnåelse 

Ikke vurdert Middels 
måloppnåelse 

Ikke vurdert 

K4 Muligheter for 
samlokalisering 

Ingen 
måloppnåelse 

Ingen 
måloppnåelse 

Lav 
måloppnåelse 

Meget god 
måloppnåelse 

K5 Fleksibilitet  Lav 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåelse 

Lav 
måloppnåelse 

God 
måloppnåelse 

K6 Rom for å vokse  Lav 
måloppnåelse 

Ikke vurdert Ingen 
måloppnåelse 

 

God 
måloppnåelse 

K7 Muligheter for 
øvingsplass tilknyttet 
stasjon som gir fleksible 
muligheter   

Ingen 
måloppnåelse 

Ikke vurdert Ingen 
måloppnåelse 

Ikke vurdert 

K8 Muligheter for 
parkeringsmuligheter 
ved full utrykning   

Lav 
måloppnåelse 

Ikke vurdert Ingen 
måloppnåelse 

Ikke vurdert 

K9 Sentralt plassert  Middels 
måloppnåelse 

Ikke vurdert Middels 
måloppnåelse 

Ikke vurdert 

 

Figur 21 Kvalitativ vurdering av stasjonskonsepter  

Det er en utfordring å sammenligne konsepter der en kjenner til plasseringen i enkelte av konseptene, 

mens en i de andre konseptene ikke kjenner til plasseringen. Nyansen i måloppnåelsen til 

lokaliseringskriteriene (K2, K3og K8) er ikke mulig å vite før en har plasseringen klar. Det samme gjelder 

for kriteriene rom for å vokse, muligheter for plass til øvingsplass og parkering ved full uttrykning (K6-

K8).  

Det har derfor blitt valgt å ikke vurdere dette på nybyggkonseptene. De kvalitative kriteriene gir derfor 

først og fremst en pekepinn på hva dagens stasjon og dens plassering har og ikke har, samtidig som 

den gir et bilde av mulighetsrommet totalt sett. 

Om en ser på rehabiliteringskonseptene scorer de godt på det viktigste kriteriet, tilknytning til det 

offentlige veinettet. De har imidlertid henholdsvis ingen, og lav måloppnåelse på det nest viktigste 

kriteriet, muligheter for samlokalisering. Nybyggkonseptene skiller seg der tydelig fra hverandre, ved 

at konsept 1 b får ingen måloppnåelse, mens konsept 3 får meget god opplevelse. 
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Rehabiliteringskonseptene har det til felles at de kun har god måloppnåelse på et kriterium. De har 

videre det til felles at de har lav til ingen måloppnåelse på 5 av 8 kriterier. Konsept 2 har ingen 

måloppnåelse på 3 av 8 kriterier. Konsept 1a mangler måloppnåelse på 2 av 8.  

Kriteriet Fleksibilitet (K5) har blitt benyttet, også i vurderingen av nybyggkonseptene. Konsept 1b 

scorer lavere enn konsept 3 på fleksibilitet da flerlokalisering vurderes å gi lavere fleksibilitet enn 

samlokalisering.  

Rom for å vokse (K6) er vanskelig å vurdere uten å vite hvilken tomt stasjonen skal plasseres på og 

eventuelt ved, og reguleringen for disse i forhold til tillat utnyttelsesgrad, både på bakkenivå og i 

høyden. Dette gjelder også for muligheter for plass til øvingsplass og muligheter for parkering ved full 

uttrykning (K7-K8). Det antas imidlertid at disse kriteriene blir vurdert når en søker etter og vurderer 

tomter, og slik sett antas det at det er gode muligheter for en god måloppnåelse for disse kriteriene i 

begge nybyggkonseptene. Det samme gjelder for lokaliseringskriteriene god tilknytning til veinettet, 

nærhet til Vesterelva og sentral plassert og tilgjengelig stasjon (K2, K3 og K9).  

6.3 Kostnader  

Det er regnet på kostnader på alle konseptene som kom gjennom grovsorteringen. Kostnadene er over 

investeringskostnader, de er inkludert mva og de er nåverdiberegnet. I tillegg til investeringskostnader 

er det regnet på forvaltning- og driftskostnader (FDV). Teknisk levealder for nybygg brannstasjon er 

satt til 40 år. Teknisk levealder for rehabilitert bygg er også satt til 40 år, ettersom bygget 

totalrehabiliteres. Det er tatt utgangspunkt i at ny stasjon (rehabilitert eller nybygg) er innflyttingsklar 

i 2025. Det innebærer en «midlertidighet» på 5 år fra 2020 til 2025 hvor det tilkommer enkelte 

driftskostnader i eksisterende bygg. Analyseperioden blir derfor på 45 år. 

 

I rehabiliteringsalternativene (1a og 3a) er det regnet ut kostnader for midlertidig brannstasjon, da en 

ikke kan være på stasjonen under rehabilitering. Disse tallene er hentet inn fra prosjekt i Oslo 

kommune. For å komme frem til byggekostnader har en utover å utarbeide og bruke 

dimensjoneringsgrunnlaget, gjort en studie av kostnader av nyere brannstasjoner i Norge for å kunne 

utarbeide et tallgrunnlag, samt brukt norsk prisbok.  

 
Type Kostnad Sum Enhet Forklaring 

Investering Byggekostnad 
for 
nybygg/tilbygg 
brannstasjon 

32 500 

kr/m2 
BTA eks 
mva 

Basert på kartlegging av nye brannstasjoner (27 
stk brutto, 12 stk netto – ufullstendige referanser 
ble fjernet) i ulik størrelse fra 2005 til 2019. Alle 
referanser er prisjustert, gjennomsnittlig 
entreprisekostnad er lagt til grunn, deretter justert 
for generelle kostnader (25 %). 
 
På grunn av usikkerhet om gjennomsnittlig 
entreprisekostnad fra referanseprosjektene 
inkluderer kostnader til utomhus eller ikke, er det 
lagt til 925 kr/m2 inkl. mva. (Norsk Prisbok: 
Utendørs kontorbygg normal) for opparbeidelse av 

uteareal i alternativene dette gjelder (deretter 
justert for generelle kostnader 25 %). 
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Byggekostnad for tilbygg brannstasjon er satt lik 
byggekostnad for nybygg for enkelhets skyld. 

Byggekostnad 
for 
totarehabilitering 
av brannstasjon 

32 500 

kr/m2 
BTA eks 
mva 

Med utgangspunkt i byggekostnad for nybygg 
brannstasjon er det trukket fra 3 000 kr/m2 gitt 
verdien i eksisterende bygningskropp (de delene 
av arbeidet man slipper å gjøre ved rehabilitering). 
Deretter er det lagt til 3 000 kr/m2 gitt utfordringer 
knyttet til vern i eksisterende brannstasjon. 

Byggekostnad 
for midlertidig 
brannstasjon 

87 500 
000 

kr eks 
mva 

Basert tilsvarende prosjekt i Oslo. 
Investeringskostnaden består av graving, tekniske 
installasjoner (ca. 50 mill. kr.), rigg (ca. 10 mill. kr.), 
samt etablering av vaskehall, gym, mesanin (ca. 10 
mill. kr.). Entreprisekost er lagt til grunn og deretter 
justert for generelle kostnader (25 %). 

Drift/leie Driftskostnader 
for 
nybygg/tilbygg 
brannstasjon 

1 353 

åk/m2 
BTA ink 
mva 

Hentet fra Norsk Prisbok: Kontorbygg uten kjeller, 
5000 m2. Summen består av 
forvaltningskostnader, drifts- og 
vedlikeholdskostnader, utskifting- og 
utviklingskostnader, forsyningskostnader, samt 
renholdskostnader. Driftskostnadene er justert for 
generelle kostnader (25 %). 
 
Driftskostnader for tilbygg brannstasjon er satt lik 
byggekostnad for nybygg for enkelhets skyld. 

Driftskostnader 
for 
totalrehabilitert 
brannstasjon 1 489 

åk/m2 
BTA ink 
mva 

Vurdert til 10 % høyere enn driftskostnader for 
nybygg brannstasjon, basert på en antakelse om 
høyere energiforbruk ved totalrehabilitert bygg. 

Driftskostnader 
for eksisterende 
bygg 

812 

åk/m2 
BTA ink 
mva 

Vurdert til 60 % av driftskostnader for nybygg 
brannstasjon, basert på en antakelse om et 
minimum av driftskostnader (renhold og energi) 
frem til nybygg/totalrehabilitert bygg står klart. 

Leiekostnader 
for midlertidig 
brannstasjon 

5 357 

kr/m2 
BTA ink 
mva 

Basert på tilsvarende prosjekt i Oslo, 250 000 kr i 
leie per mnd for standardisert modul på ca. 700 
m2. Leieperiode for midlertidig brannstasjon er satt 
til 2 år. 

Figur 22 Forutsetninger for nåverdiberegninger 

For enkelhets skyld er det forutsatt at all investering skjer det året nybygg/rehabilitert bygg/midlertidig 

brannstasjon er ferdigstilt. I tilfellet med midlertidig brannstasjon er det forutsatt at investering skjer i 

år 2023, med leieperiode frem til 2025. Realrente på 1,5 %.  

 

Tomtekostnader er ikke vurdert i nåverdiberegningene, da det i utgangspunktet kun er selve 

kapitalbindingen som er en kostnad ifm. denne delen av nåverdiberegningene. I motsetning til et bygg, 

så taper ikke en tomt seg i verdi.  

 

Det er gjennomført kostnadsberegninger av hva det vil koste å investere og drifte lokaler for feierne 

og forbyggende avdeling. Det kan godt tenkes at alternativet vil være å leie lokaler og ikke bygge. 

Kostnadene vil likevel være noe av det samme, forskjellen er at ved å leie så fordeler kostnadene seg 

over tid, kontra ved et kjøp. Det må uansett regnes med midler og tid til ombygging av lokalet dersom 

en ikke bygger nytt, uavhengig av om en leier eller kjøper. Det er ikke medregnet tomtekostnader for 

feiere og forbyggende avdeling.  
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Nåverdiberegnede totalkostnader, 
inkl. mva. 

Konsept 1a 
Beredskap blir 
alene igjen i 
dagens 
brannstasjon, 
feierne og 
forebyggende 
samlokaliseres 
på en ny 
lokasjon 

Konsept 1b 
Alle flytter til 
nye 
lokasjoner, 
feierne og 
forebyggende 
samlokaliseres 
på en ny 
lokasjon 

Konsept 2 
Utvidelse av 
dagens 
stasjon 

 

Konsept 3 
Etablering på 
ny 
brannstasjon 

 
Nybygg/ 
rehabilitering 

Investeringskostnader 178 826 393 216 389 433 180 365 913 198 964 304 

Driftskostnader 191 280 565 214 904 064 192 409 120 199 646 431 

Midlertidig 
brannstasjon 

Investeringskostnader 111 918 973 0 111 918 973 0 

Leiekostnader 7 119 380 0 7 119 380 0 

Sum   489 145 311 431 293 498 491 813 386 398 610 736 

Figur 23 Kostnader per alternativ 

I tillegg til nåverdiberegninger av totalkostnadene er det utarbeidet en likviditetsoversikt. Dette er 
beregnet i 2020-verdi. Her er det inkludert et usikkert anslag for tomtekostnader. Dette anslaget ble 
gjort før Koronakrisen. 

 

 

Likviditetsoversikt, inkl. mva Konsept 1a 
Beredskap blir 
alene igjen i 
dagens 
brannstasjon, 
feierne og 
forebyggende 
samlokaliseres 
på en ny 
lokasjon 

Konsept 1b 
Alle flytter til 
nye lokasjoner, 
feierne og 
forebyggende 
samlokaliseres 
på en ny 
lokasjon 

Konsept 2 
Utvidelse av 
dagens stasjon 

 

Konsept 3 
Etablering på ny 
brannstasjon 

 
Investeringskostnad 
nybygg/rehabilitering 

192 646 813 233 112 875 194 305 313 214 341 063 

Investeringskostnad midlertidig 
brannstasjon 

117 031 250 0 117 031 250 0 

Tomtekostnader* 0 35 000 000 0 35 000 000 

Sum 

  

309 678 063 268 112 875 311 336 563 249 341 063 

* Lagt inn RS (rundsum) 5 mill. kr. for forurensede masser 

Figur 24 Likviditetsoversikt 
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6.4 Kostnader midlertidige tiltak 

Det påløper årlige forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader (FDV) på Brannstasjonen.  Basert på 

oversikt over kostnader de siste 5 årene har stasjonen i snitt 2,2 millioner kroner i FDV-utgifter per år. 

Figur 32 viser investeringskostnadene til et midlertidig alternativ. Kostnadene er et anslag, og disse 

tallene inneholder ingen usikkerhetsavsetning.  

I tillegg må en beregne omtrent 50. 000 kroner mer i FDV- kostnader per år grunnet tilbygget på 150 

kvm. Sammen med investeringskostnadene på i overkant av 20 millioner, er dette mer-kostnadene for 

å gå fra alternativ 0 til alternativ 0+.  

 

Forutsetninger Sum Enhet Kommentar 

Arealbehov tilbygg 150 m2 BTA Nødvendig areal jfr. mulighetsstudie 

Arealbehov ombygging 200 m2 BTA Antatt nødvendig areal til ren sone, innebærer ombygning 

i 1. etasje 

Bygningsmessige 

arbeider tilbygg 

12 000 kr/m2 

BTA ekskl 

mva 

Midlertidig løsning (brakke), antatt 300 000 kr ekskl mva 

per modul a 25 m2 

Bygningsmessige 

arbeider ombygging 

32 500 kr/m2 

BTA ekskl 

mva 

Basert på erfaringstall WSP, usikkert anslag, avhengig av 

byggets beskaffenhet 

Anbefalte tiltak jfr. 

tilstandsrapport 2016 

2 700 000 kr ekskl 

mva 
Basert på tilstandsrapport fra Multiconsult 31.08.2016 

Investeringskostnad Sum Enhet Kommentar 

Bygningsmessige 

arbeider tilbygg 

1 800 000 kr ekskl 

mva 
  

Bygningsmessige 

arbeider ombygging 

6 500 000 kr ekskl 

mva 
  

Anbefalte tiltak jfr. 

tilstandsrapport 2016 

2 957 102 kr ekskl 

mva 
Justert til 2020-kroner 

Garderobeskap 300 000 kr ekskl 

mva 
Basert på erfaringstall WSP 

Vaskemaskiner 150 000 kr ekskl 

mva 
Basert på erfaringstall WSP 

Avtrekk 400 000 kr ekskl 

mva 
Basert på erfaringstall WSP 

Entreprisekostnad 12 107 102 kr ekskl 

mva 
  

Inkludert 

Byggekostnad 

15 607 102 kr ekskl 

mva 
Antatt verdien av to årsverk i generelle kostnader (ca. 3,5 

mill. kr.) 
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Basiskostnad 19 508 877 kr inkl 

mva 
25 % mva 

Sum prosjektkostnad 20 874 499 Kr inkl 

mva 
7 % forventet tillegg 

 

Figur 25 Investeringskostnader midlertidige tiltak 

6.5 Fremdrift  

6.5.1 Permanente konsepter 

Dersom en gjennomfører tomtekjøp til ny stasjon, eller avtale om tomtekjøp i 2020, og fortløpende 

deretter starter opp forprosjekt og regulering vil en etter et normalt løp ha en ny stasjon klar til 

innflytting rundt år 2025. Det er da medregnet at tomtekjøp, forprosjekt og regulering tar omtrent 2 

år til sammen og at gjennomføringsfasen også tar omtrent 2 år.   

Rehabilitering og utvidelse, (konsept 2) av stasjonen er beregnet å ta like lang tid, da en også her må 

regulere, og det i tillegg en reguleringsplan som inneholder verneinteresser. Deretter er det en relativ 

komplisert påbygning.  

En mindre utbygging av brannstasjonen, konsept 1a vil kunne gjennomføres på noe kortere tid, da 

ombyggingen er mindre komplisert. Reguleringsprosessen antas å ta tilnærmet like lang tid som i de 

øvrige konseptene.  

6.5.2 Midlertidige tiltak 

Det er en forutsetning at en ikke må gjennom en reguleringsprosess. En bør likevel medregne at det 

må gjøres vurderinger i forhold til en ev. dispensasjonssøknad og andre avklaringer internt i 

kommunen. I tillegg må det gjøres en anskaffelse av entreprenør, enkel prosjektering og byggfaglige 

vurderinger før en kan gå i gang med rehabilitering. Om en regner et halvt års byggetid vil det derfor 

gå minimum 1 år fra beslutning om rehabilitering til stasjonen er rehabilitert. Sannsynligvis vil det ta 

lenger tid. Dersom rehabiliteringen medfører krav om regulering kan dette forsinke prosjektet 

betydelig. 

6.6 Risikovurdering 

For de midlertidige tiltakene er det forutsatt at det midlertidige tilbygget kan plasseres og tas i bruk 

uten omregulering. Om det ikke er mulig vil prosessen ta så lang tid at en må vurdere om det er 

hensiktsmessig å gjennomføre tiltaket.  Det er en betydelig risiko for at en under ombygging avdekker 

forhold som gjør at ombyggingen blir vesentlig dyrere enn antatt. Dette kan for eksempel være at en 

må gjøre betydelige inngrep i ventilasjonsanlegget, at det viser seg vanskelig å koble tilbygget på det 

eksisterende bygget, utfordringer knyttet til vvs-systemet etc.  Dette bør det tas høyde for i 

usikkerhetsavsetningen. I kostnadsanslagene er det satt av 2 årsverk i generelle kostnader til 

byggesaksbehandling, uavhengig kontroll og lignende. Det er en risiko for at dette kan bli mer.  
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Dersom disse tiltakene blir en løsning som varer over lenger tid er det en vesentlig risiko for at bygget 

vil kreve akutte tiltak som er svært kostnadskrevende, og som kan innebære at de ansatte må ut av 

stasjonen på kort varsel. En kommune må alltid ha en forsvarlig beredskap og brannredningsstyrke. 

Dette kan føre til at det vil være behov for å anskaffe en midlertidig hall. En midlertidig hall som 

fungerer som brannstasjon koster i underkant av 120 millioner å bygge og omtrent 4 millioner i 

året å drifte, viser beregninger gjort i KVUen (se også vedlegg 4).  Det vil ikke være plass til 

forebyggende avdeling i en midlertidig hall, så det må påregnes ytterligere kostnader for leie av areal 

til avdelingen.  

 

For de permanente konseptene er det knyttet en risiko knyttet til midlertidig stasjon for 

rehabiliteringskonseptene. Den største risikoen er knyttet til om en finner en tomt som imøtekommer 

kravene til responstid, eller om kravet imøtekommes godt nok til at en kan få dispensasjon. Det er en 

kostnadsrisiko for at en må leie tomt av det private dersom en ikke har kommunal tomt. Det er også 

en kostandsrisiko knyttet til at rehabilitering og påbygging tar lenger tid enn planlagt og at en dermed 

må drifte en midlertidig hall lenger enn planlagt. Det er imidlertid ikke de største kostnadene målt opp 

mot hvor mye etablering av en slik hall koster.  
 

Det er også en reguleringsrisiko knyttet til at verneinteressene og behov for påbygging blir en konflikt 

som forsinker eller forhindrer realisering av prosjektet.  

For nybyggkonseptene er det en risiko knyttet til plassering. Først og fremst knyttet til tomtekostnader. 

Det er imidlertid en mulighet for at koronakrisen fører til lavere tomtepriser. Det er imidlertid også en 

fremtidsrisiko knyttet til at tomtekjøpforhandlinger tar tid. Således vil det være mindre risiko å finne 

en kommunal tomt. En kommunaltomt har imidlertid også risiko knyttet til regulering og evt annet 

ønsket bruk av tomten. Nybyggkonseptene har utover fremdriftsrisiko knyttet til regulering, risiko 

knyttet til gjennomføringsfasen. Bygging av ny stasjon kan bli dyrere enn forespeilet og det kan ta 

lenger tid. Så lenge en ikke inngår tidsbestemt leieavtale om annen bruk av brannstasjonen for tidlig 

er dette først og fremst en risiko.  

Alle konseptene har imidlertid en risiko for at stasjonen blir stengt av arbeidstilsynet eller får akutte 

mangler som fører til dyre investeringer. De midlertidige tiltakene er vurdert som et tiltak for å 

redusere denne risikoen.  
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7 Sammenstilling og tilrådning 

7.1 Sammenstilling  

Det har vært utfordrende å sammenligne måloppnåelsen på nybyggkonseptene og 

rehabiliteringskonseptene, da en ikke har valgt tomt for plassering av en ny stasjon. De kvalitative 

kriteriene gir likevel et godt bilde av mulighetsrommet, både for rehabiliteringskonseptene og for 

nybyggkonseptene. Rehabiliteringskonseptene har generelt lav måloppnåelse, med ingen til lav 

måloppnåelse på 5 av 8 kriterier. Nybyggkonseptene er kun vurdert på 2 av kriteriene. Konseptene har 

en svært ulik måloppnåelse i disse kriteriene. Konsept 3 scorer meget godt på det nest viktigste 

kriteriet, muligheter for samlokalisering, mens konsept 1b, som også er et flerlokaliseringskonsept får 

ingen måloppnåelse. Konsept 1b scorer også lavere på det andre vurderingskriteriet, fleksibilitet. Selv 

om det er vanskelig å si noe om lokalisering og størrelse for konsepter hvor en ikke vet plassering antas 

det at det er et stort potensiale for god måloppnåelse i disse kriteriene, da de vil bli benyttet i 

vurderingen av aktuelle tomter. Det er også vurdert det slik at et samlokalisert brann- og redningskorps 

gjør selve tjenesten mot publikum mer tilgjengelig. Samtidig gir en øvingsplass muligheter for 

undervisning og demonstrasjoner for publikum, som for eksempel skoleundervisning og åpen dag. I 

tillegg gjør flere parkeringsmuligheter stasjonen lettere tilgjengelig for publikum som har behov for bil, 

samtidig som en sentralt plassert stasjon øker mulighetene for å besøke stasjonen ved bruk av sykkel, 

kollektiv eller til fots.   

Arealberegningene viser at dagens brannstasjon og dagens tomt, ikke gir tilstrekkelig med areal. Dette 

til tross for at en har sett på muligheten for å utvide stasjonen med en etasje. Det er heller ikke mulig 

å etablere øvelsesplass og parkeringsplass for beredskap i tilknytning til dagens stasjon, da 

eiendommen ikke har noen utvidelsesmuligheter. Konseptene 1a og 2 kan derfor ikke imøtekomme 

det prosjektutløsende behovet om å kunne etablere en godkjent ren/skitten sone og svarer ikke ut 

behovet for øvingsplass og plass til beredskap sine privatbiler ved full utrykning. Det er heller ikke rom 

for å vokse i fremtiden og er lite fleksibelt i forhold til utvikling av Fredrikstad Brann- og redningskorps.  

Når en ser på de kvalitative kriteriene sammen med arealbehovene ser en at nybyggkonseptene 

svarer ut behovet på en bedre måte enn rehabiliteringskonseptene. De er også kun 

nybyggkonseptene som svarer ut det prosjektutløsende behovet for tilstrekkelig areal til å etablere en 

ren/skitten sone. Konsept 3 har bedre måloppnåelse enn konsept 1b.  

Det er noe rimeligere å rehabilitere dagens stasjon enn å bygge nytt. En får imidlertid mer areal i 

nybygg-konseptene. En brannstasjon må alltid være i drift. Det innebærer at dersom dagens stasjon 

rehabiliteres må en etablere en midlertidig brannstasjon under byggeperioden. Dette er svært kostbart 

og gjør rehabiliteringskonseptene vesentlig dyrere enn nybyggkonseptene. Det dyreste konseptet, 

konsept 2, rehabilitere dagens stasjon slik at hele Fredrikstad Brann- og redningskorps blir 

samlokalisert, er 100 millioner kroner dyrere enn Konsept 3 som innebærer et nytt bygg for hele 

Fredrikstad Brann- og redningskorps.  

Det er dyrere å drifte to bygg enn ett. Det er billigere å drifte et nytt bygg der Fredrikstad Brann- og 

redningskorps er samlokalisert/konsept 3 enn å drifte en rehabilitert stasjon der de er 
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sammen/konsept 2. Dette til tross for at konsept 3 innebærer et større areal enn konsept 2. Da en ikke 

vet plassering av et nybygg har en lagt på et usikkert anslag for tomtekostnader. Tomtekostnadene er 

like, da kriterier for plass av tomt er de samme, uavhengig av om nybygg innebærer samlokalisering 

eller ikke, og at det er beredskap som har de arealkrevende behovene. En vil derfor vurdere de samme 

tomtene i søk etter tomter for konsept 1b og konsept 3.  

Konsept 3 er det konseptet som kostnadsanslagene viser er det rimeligste konseptet, når en ser på 

de samlede investeringskostnadene og på driftskostnadene. Dette, uten at en i denne utredningen 

har i utregningen av kostander for rehabiliteringskostanden har medregnet kostnader knyttet til å ha 

øvelsesplass et annet sted enn ved stasjonen.  

7.2 Midlertidige tiltak 

Det er i denne KVUen ikke brukt mye plass på å vurdere et 0-alternativ da dette ikke representerer en 

forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Det har derfor blitt utarbeidet et forslag for midlertidige 

tiltak, for å bedre den prekære situasjonen som er i dag, da planlegging og rehabilitering eller 

etablering av en brannstasjon tar tid. Disse forslagene gir bedre muligheter for en ren/skitten sone i 

dag. Det vil imidlertid ikke være tilstrekkelig ved en økning av ansatte og behov for flere biler og utstyr, 

da disse tiltakene ikke øker stasjonens kapasitet. Det vil ikke bli noe mer plass til forebyggende avdeling 

og kontoransatte ved denne ombyggingen. Ombyggingen imøtekommer kun det prosjektutløsende 

behovet for ren/skitten sone basert på dagens bil- og utstyrspark og ansatte i beredskapsavdelingen. 

Begrepet midlertidig har vært viktig å trekke frem da tiltakene ikke gir en løsning på sikt. Desto lenger 

disse tiltakene ikke avløses av en ny stasjon desto større risiko er det for at stasjonen på kort varsel må 

erstattes. En midlertidig hall for beredskap, samt leiekostnader for forebyggende avdeling koster 

omtrent 5 ganger så mye som det de foreslåtte midlertidige tiltakene er beregnet å koste, og omtrent 

halvparten av det en har beregnet at en ny permanent stasjon for hele Fredrikstad brann- og 

redningsvesen vil koste. 

7.3 Tilrådning 

Bærekraft betyr i denne sammenhengen samlokalisering i nytt bygg. Ett bygg i stedet for flere gir 

mindre fotavtrykk, lavere kostnader og er således både økonomisk og miljømessig mer bærekraftig 

enn å spre tjenesten utover flere bygg.  

Et samlokalisert brann- og redningsvesen skaper et grunnlag for et mer tilgjengelig, robust og 

slagkraftig beredskap. Dette gir bedre tjenester til innbyggerne i Fredrikstad og en økt trygghet.  

En stasjon som oppfyller kravene til ren/skitten sone og som ikke er med på å forringe de ansattes 

helse (utover helsepåvirkningene fra ulike uttrykningsoppdrag) er med på å sørge for at de ansatte i 

Fredrikstad Brann- og redningskorps får flere aktive leveår og kan være med på å øke trivselen på 

arbeidsplassen blant ansatte, der flere har utfordrende arbeidsoppgaver i arbeidet med å redde og 

bistå innbyggerne i Fredrikstad og i arbeidet med å ivareta Fredrikstads eiendommer og hjem.  

Herved anbefales derfor Konsept 3, et samlokalisert Fredrikstad brann- og Redningskorps i nytt bygg 

med tilknyttet øvingsplass sentralt plassert i Fredrikstad.   
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8 Føringer og suksessfaktorer for neste fase 

I dette kapittelet omtales forhold som utreder vurderer som viktige føringer for neste fase, og 

elementer fra KVU-en som bør få spesielt fokus i det videre arbeidet. 

8.1 Konseptvalgutredningens holdbarhet  

Denne KVUen har fleksibilitet som et kriterium. Den har også tatt innover seg usikkerheten i 

befolkningsprognoser. Dette gjør at konklusjoner i denne KVUen er gyldige i en tid fremover. Det 

foreligger i dag ingen bevilgninger for neste fase i dette prosjektet. Skulle det ta tid før dette foreligger 

bør KVUens tallgrunnlag oppdateres og arealdimensjoneringen justeres deretter, slik at en sikrer seg 

at en bygger en brannstasjon i tråd med lovpålagte krav.  

Fredrikstad er en kommune i vekst og utvikling, skulle større transformasjoner skje i tilknytning til 

utpekte tomter bør det gjøres nye tomtevurderinger. Det bør også gjøres nye vurderinger dersom en 

likevel skulle finne ut at Fredrikstad brann- og redningsvesen bør samlokaliseres med andre 

investeringsbehov i Fredrikstad kommune. 

8.2 Suksesskriterier og føringer for neste fase 

Konseptet må videreutvikles i tråd med kriteriene og arealbehovet avdekket i denne KVUen.  

I forbindelse med denne utredningen er det gjennomført et medvirkningsarbeid (se vedlegg 1). Der 

kom det også frem ytterligere innspill i forhold til utforming av brannstasjonen. Dette gjelder blant 

annet behovet for skjerming av beredskapsavdelingen. Dette er et viktig suksesskriterie for at 

stasjonen skal fungere optimalt. Skjermingen gjelder både skjerming for besøkende og ansatte på 

stasjonen. Skjermingsbehovet er knyttet til beredskapsavdelingens hviletid og må ikke forstås som en 

behovskonflikt opp mot målet om en mer tilgjengelig tjeneste og stasjon.   

Videre er det viktig at det pågår en organisasjonsutvikling parallelt med planlegging av stasjonen, slik 

at denne utviklingen kan få mulighet til å påvirke utformingen av stasjonen.  

Det er også førende for neste fase at de kvalitative kriteriene nærhet til Vesterelva, god tilknytning til 

det offentlige veinettet, rom for å vokse, muligheter for øvingsplass tilknyttet stasjon, muligheter for 

parkering ved full uttrykning og sentral plassering er med i vurderingen av egnet tomt for Fredrikstads 

nye brannstasjon. 

 


