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Lagringsbehov i Vagleleiren for Sivilforsvaret 

 

Bakgrunn for saken: 

Sivilforsvaret har bedt Beredskapssjefen i Sandnes Kommune å tilrettelegge for lagring av 

Sivilforsvarets beredskapslastebil. Sandnes Kommune er vertskommune for lagring av 

distriksmateriell på vegne av kommunene i Rogaland, SEKF har i den sammenheng blitt bedt 

om å vurdere / finne løsning på behovet.  

Saksopplysninger: 

SEKF har på bakgrunn av forespørselen fra Beredskapssjef, vurdert behov og alternativer for 

lagring av lastebilen i kommunale eiendommer.  Det er ikke funnet ledige arealer i 

kommunale bygg, og ønsket fra Sivilforsvaret er å ha den stående i nærheten til eksisterende 

lager som er på Vagleleiren.  

Tiltaket som vi skisserer er å kjøpe inn en Rubb-hall som lastebilen kan parkeres i og således 

være tilgjengelig for Sivilforsvaret i Vagleleiren.  

To alternative løsninger er vurdert: 

1. Plassering på en eksisterende asfaltert flate i samråd med leietakerne i Vagleleiren. 

2. Rivning av eksisterende bolighus, som det ikke hittil er avsatt midler til. Huset er 

falleferdig og burde rives. Deretter plassere Rubb-hallen på fotavtrykket av denne 

boligen.  Dette medfører en merkostnad på kr. 450.000,- som må søkes dekkes inn i 

andre tertial. 

Kostnader med levering og montering av Rubb-hall er stipulert til ca 200.000,- inkludert 

byggemelding. Kostnaden for dette skal dekkes inn av «medlemskommunene» i ordningen 



for lagring/oppbevaring av beredskapsutstyret. Det er behov for å dekke denne kostnaden 

inn hos de samarbeidene kommuner, ansvar for dette ligger hos rådmannen. 

Ideelt sett bør en velge alternativ 2, dette er den beste plasseringen samtidig som en får 

fjernet en bygning som må rives i løpet av kort tid. Dersom ikke disse ekstrakostnadene kan 

dekkes av sammarbeidende kommuner, foreslås det at det i denne omgang finnes alternativ 

plassering av rubhall innen Vagleleiren hvor kun kostnader til oppføring av hall påløper.  

 

Forslag til vedtak: 

• Styret anbefaler at Rubb- hall settes opp i Vagleleieren for beredskapsbil. Dersom 

kostnader med rivning av eksisterende bolighus dekkes av samarbeidende 

kommuner, anbefales alt 2 gjennomført, se saksutredningen. I motsatt fall velges alt 

1.  

• Saken sendes til Rådmannen for videre oppfølging, inkl. avklaring av inndekning av 

kostnader, jfr pkt 1 i vedtaket. Finansiering av tiltaket foreslås tatt opp i 2 

perioderapport. 

• Ved fullfinansiering av prosjektet gjennomføres dette av SEKF.  
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