Status Brannsatsjon sør
Kommunalsjef Hilde B. Fivelsdal 21.09.21

Bakgrunnen for utredningen – ny brannstasjon sør

•
•
•
•

Tre forhold som må løses.
Avvik på innsatstider.
HMS for de ansatte
Økt arealbehov.

To utredninger gjennomføres
07.11.19 sak 157/19 Utredning om framtidens brann- og
redningstjeneste i Ringerike

04.02.21 sak 05/21 Samarbeid om brann- og redningstjeneste
for Ringerike, Hole, Jevnaker og Modum

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte forarbeidet og å
utrede kostnadene for bygging av ny brannstasjon og
ny lokalisasjon i Hønefoss sør.
2. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med private
aktører på Eggemoen, Forsvaret og Jevnaker
kommune, for et eventuelt offentlig-privat samarbeid
om en brannstasjon på Eggemoen.
3. Kommunestyret ønsker å videreføre samarbeidet med
Hole kommune, og eventuelt utvide samarbeidet til å
omfatte Jevnaker og Modum kommuner. Rådmannen
bes om å avklare et mulig utvidet interkommunalt
samarbeid.
4. Som en del av beslutningsgrunnlaget bes det om at det
tas et nærmere avklaringsmøte med nærliggende
kommuner for et videre samarbeid.
5. Som en del av beslutningsgrunnlaget må fremtidsbilde
i lys av fellesprosjektet (Fre16) og nye
bosetningsmiljøer vurderes.

Vedtak:
1. Ringerike kommune skal delta i
utredningsarbeidet om et felles samarbeid om
brann- og redningstjeneste for kommunene Hole,
Jevnaker, Modum og Ringerike.
2. Utredningsarbeidet skal organiseres som
beskrevet i saksframlegget.
3. Kostnader til utredningsarbeidet deles
forholdsmessig mellom kommunene etter
innbyggertall. Kommunene dekker selv egne
kostnader knyttet til deltakelse i
utredningsarbeidet.
4. Ringerike kommune skal være den formelle
avtaleparten med ekstern konsulent
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Utredningen er ferdig
Avklaringer mot SVV, om veiløsning pågår.
God dialog med grunneier.
Krav om 10 minutters innsatstid(responstid) til risikobygg klasse 6.
Avklaringsmøte med DSB 18.08.21.
Dialog med Hole om kompenserende tiltak.
Ny dimensjoneringsforskrift vedtatt, trår i kraft den 01.03.21.
Sak til politisk behandling kommer forhåpentlig i løpet av høsten.

Status på utredning samarbeid om brann og redningstjenester.

• Utredningen er gjennomført og rapport er utarbeidet.
• Modum utreder også mot Drammen. Vi avventer avklaring i
Modum før vi legger frem politisk sak i Ringerike.

Avslutning og
og takk!
takk!
Avslutning

