
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
SASIRO 
 

Samfunnssikkerhetssenteret 

i Rogaland 



Like utenfor Sandnes sentrum ligger 

Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland 

(SASIRO). Idyllisk plassert midt i en skog 

åpenbarer den tidligere Sivilforsvarsleiren seg.  

 

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har benyttet 

leiren som treningsfelt for sine mannskaper i 

en årrekke. I 2013 flyttet brannvesenet sin 

seksjon for øvelse og opplæring inn i leiren. 

Selv om det er brannvesenet som opptar 

størstedelen av leiren holder fortsatt 

Sivilforsvaret Rogaland sin administrasjon til 

her. 

 

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har som 

ambisjon å utvikle senteret til et regionalt 

samfunnssikkerhetssenter. Dette innebærer at 

vi ønsker å tilby opplæring innen relevante 

områder, ikke bare for eget mannskap, men 

også for offentlige og private virksomheter og 

aktører. 

 

Vi har også en målsetning om å benytte 

senteret til øvelser og trening for å bedre 

samvirket mellom nødetatene.  

Visste du… 

• Samfunnssikkerhetssenteret  ligger en 20 

minutters kjøretur til Sola flyplass 

• Senteret  ligger i kort avstand til Stavanger 

og Sandnes 

• Kort avstand til buss og tog 

• Senteret  ligger i Sandnes kommune og er 

eid av kommunen siden våren 2013. 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS står for den 

daglige driften av senteret 

• Leiren ble bygd i 1952 og vært i 

Sivilforsvarets eie siden 1953 til 2013. Fra 

1967 til 2011 har leiren vært Sivilforsvarets 

beredskapsskole og kompetansesenter 

• Leiren har 4500 kvadratmeter 

bygningsmasse 





Brannvesenet Sør- Rogaland IKS har god 

erfaring i å benytte Vagleleiren som øvingsbase 

for sine mannskaper. Det store området rundt, 

samt fasilitetene i leiren gir et godt grunnlag til 

øvelser i forskjellig omfang.  

 

Alt fra røykdykking, hurtigfrigjøring, 

elveredning til førstehjelpsundersvisning kan 

øves og terpes på i leiren.  

 

Senteret er også utstyrt med fire lyse 

klasserom som kan romme både større og 

mindre grupper. Alle klasserommene er 

oppusset i 2013 og inneholder topp moderne 

elektronisk utstyr.  

 

I tillegg til de vanlige klasserommene finner en 

også blant annet to «skitne klasserom», 

røykvernhus og øvingsplattform med 

slamutskiller med mer. 

 

Senteret har også en stor kantine. 

  

 

 

 

 

 

 

Fasiliteter 

• Fire klasserom med plass til 25 – 70 

elever 

• Moderne AV - utstyr 

• Overnattingsmuligheter 

• Kantine 

• To ”skitne” klasserom 

• Øvingsplattform med slamutskiller 

• Røykvernhus med variabel innredning 

• Oppstillingsplass for bil/ bussvrak for 

klippe- og tungredningsøvelser 

• Mulighet for elveredning og pumpekjøring 

• Overtenningskontainer 





Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland ligger 

mellom Ganddal i nord og Foss Eikeland i sør, 

i Sandnes kommune. 

Adresse hit er Vagleveien 163. Enkleste 

måten å komme seg til leiren er med bil.  

 

Avstander 

Sola flyplass                    14 km 

Sandnes sentrum                     5 km 

Stavanger sentrum                   21 km 

Bryne sentrum                   13 km 

Klepp sentrum                10,1 km 

Ganddal stasjon                     3 km 

Hovedredningssentralen Sør- Norge   15,5 km 

Risavika                 19,5 km 

Oljedirektoratet                17,3 km 

NOFO                                     10,9 km 

Norsk olje og gass                10,9 km 

Universitetet i Stavanger                19,1 km 

Fakta 

Samfunnssikkerhetssenteret ligger i kort 

avstand fra flere fine turområder som: 

 

Vagleskogen:  Her er det en 3,5 km lang 

lysløype som er godt egnet for barnevogn og 

rullestol. Foruten den 5 km lange turstien i 

ytterkanten av området er det flere stier 

som ikke er merket og som går på kryss og 

tvers i skogsområdet. Området er mye brukt 

til jogging, og i snørike vintre er det fine 

skiforhold. En rundtur langs lysløypen tar 

ca. 1 time. 

 

Stokkalandsvatnet: Runden rundt 

Stokkalandsvatnet er rundt fire km. 

Landskapet er variert og preges av 

beitemarker, lyngheier og skogteiger. Det 

vokser mye takrør i Stokkalandsvatnet. På 

Jæren ble disse flettet i matter og brukt til 

kledning på hus. Rikt dyreliv og variert 

vegetasjon. 



Spørsmål – Informasjon - Påmelding 

Kurs innen brannvern og generelt  

Magne V. Hopland, seksjonsleder 

Telefon: 51 50 22 80  

E- post: magne.vidar.hopland@brannsr.no  

 

Kurs innen førstehjelp  

May Line Eriksen, instruktør 

Telefon: 51 50 22 82  

E-post: may.line.eriksen@brannsr.no  

 

Kurs innen industrivern  

Ståle Kristiansen, instruktør 

Telefon: 51 50 22 81  

E- post: stale.kristiansen@brannsr.no  

 

 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS tilbyr 

spesialtilpassede kurs og generell 

brannvernopplæring til både private og 

offentlige bedrifter og virksomheter. 

  

Vi tilbyr kurs i blant annet: 

• Grunnleggende brannvern 

• Brannvernleders oppgaver 

• Røykvern for industrivern 

• Risikovurdering 

• Farlig gods (ADR) 

• Førstehjelp 

• Bruk av halvautomatisk hjertestarter 

• Varme arbeider 

• Repetisjon for røykdykkere 

• Evakueringsøvelser 

• På forespørsel – tilrettelagt bedriften 

eller virksomheten 

Totalt 7300 personer har deltatt på kurs 

i regi av Brannvesenet Sør- Rogaland IKS 

i 2013.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammen for en trygg og sikker framtid 
                Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 

Veibeskrivelse fra Stavanger 
• Kjør ut på E39 mot Kristiansand 

• Følg E39 helt til avkjøring til 

Sandnes/ Ganddal. Sving av her 

• Sving til høyre og inn på 

FV325/Jærveien 

• Kjør rett fram gjennom to 

rundkjøringer. Sving til venstre i den 

tredje og ut på Kvernelandsveien/ 

RV505 

• Følg veien et godt stykke helt til du 

kommer til skiltet merket med 

«Samfunnssikkerhetssenter - Brann 

og redning - Sivilforsvaret». Sving 

ned til høyre 

• I krysset nederst i veien tar du til 

venstre. Følg veien helt inn til 

Samfunnssikkerhetssenteret 

 

Veibeskrivelse fra Ålgård  
• Følg E39 nordover mot Sandnes/ 

Stavanger 

• Sving av E39 ved skilt til Sandnes 

sentrum 

• Ta til venstre ut på FV325/ Jærveien 

• Kjør rett fram gjennom to 

rundkjøringer. Sving til venstre i den 

tredje og ut på Kvernelandsveien/ 

RV505 

• Følg veien et godt stykke helt til du 

kommer til skiltet merket med 

«Samfunnssikkerhetssenter - Brann 

og redning - Sivilforsvaret». Sving 

ned til høyre 

• I krysset nederst i veien tar du til 

venstre. Følg veien helt inn til 

Samfunnssikkerhetssenteret 

 

SASIRO 


