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Brannvesenet Sør- Rogaland IK.Sl BVSR er ett av landets største brann- og redningsvesen. 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS eies av 9 kommuner. Selskapet har 13 brannstasjoner og ett depot. 
Vår nødsentral dekker 19 kommuner og miljørettet helsevern dekker 17 kommuner. Selskapet har ca. 
360 ansatte fordelt på hel- og deltidsstillinger. Befolkningsgrunnlaget er over 290 100 innbyggere. 

Det samfunnet vi skal betjene utvikler seg ikke bare befolkningsmessig, men også innenfor områder 
som industri, næringsliv og samferdsel. Våre eierkommuner er aktive utbyggere, både på boligområdet 
og med tanke på fremtidige arbeidsplasser. Vekst i kommunene, industrien, næringslivet og innen 
samferdsel påvirker utviklingen av brannvesenet. Dette krever igjen at samfunnet samlet sett utnytter 
sine ressurser godt. 

Veinett, tunneler og transport av farlig gods gir oss store utfordringer knyttet til opplæring, bemanning 
og utstyr. Mengden tungtransport på veiene er stor i de fleste av våre kommuner. Nye lange 
undersjøiske tunneler gjør at ressursbehovet i forhold til både forebyggende aktiviteter og beredskap er 
utfordrende. Disse tunnelene vil gi økt behov for mannskap, kompetanse og utstyr. 
Vår region dekker det som brannstudien påpeker angående større enheter for å oppnå bedre beredskap, 
utstyr og kompetanse. 

Selskapet har vurdert brannstudien. 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS slutter seg til arbeidsgruppens innstilling og påpeker spesielt: 
1 Større region har gitt oss bedre beredskap, bedre kompetanse og utstyr. Vi slutter oss til 

arbeidsgruppens innstilling ang. Modell 1. Dette er en kjent geografisk inndeling. 

2 Det bør stilles omstillingsmidler til disposisjon for å få en god praktisk løsning. 

3 Brannvesenet Sør- Rogaland IKS stiller sine erfaringer til rådighet og vil gjerne diskutere 

muligheten for deltagelse i et pilotprosjekt. 
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