BRANN OG BEREDSKAP I
HALLINGDAL

Nøkkeltall:
Område:

4 000 km2

Befolkning:

16 500

Skogareal:

947 km2

Boliger:

7636

Fritidsboliger:

13 765

Særskilte br. obj:

213

Ansatte, heltid:

12

Ansatte, deltid

84

•

Brannvesenet sine oppgaver

•

Kort om brannvesenet i Hallingdal si historie og endringer frem til
i dag

•

Om beredskaps- og forebyggendeanalysen

•

Hovedtrekk kartlagt risiko og dimensjonerende hendelser

•

Hovedtrekk i håndteringsevnen sett opp mot kartlagt risiko

•

Kartlagt behov for at håndteringsevnen skal stå i forhold til
oppdragene vi kan forvente, samt kostnad med kartlagte behov

Administrasjon:
Britt Marken,
sekretær
Kjell Arne
Liahagen IKT
ansvarlig/
varabrannsjef

Brannsjef:
John Bjella

Beredskap
Vidar Nerheim
Avd. leder

«Trygghet nær deg»
Forebyggende
Ingar Danielsen
Avd. leder

Gol branstasjon
18 mannskap
Hemsedal
brannstasjon
16 mannskap

Risikoutsatte
grupper
10%

Ål
Brannstasjon
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§13
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Nes
brannstasjon
16 Mannskap
Flå
brannstasjon
16 mannskap

Feiing og tilsyn
680%/
6 feiere
Feierformann 40%
Sekretær 100%

§ 11 Brannvesenets oppgaver
•

Forebyggende; informasjonstiltak og tilsyn

•

Ulykkesforebyggende oppgaver ved håndtering av farlige stoffer og farlig gods på veg
og jernbane

•

Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og
krisesituasjoner

•

Være innsatsstyrke ved brann

•

Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker

•

Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker
brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd. Departementet kan gi
forskrifter om brannvesenets oppgaver.

Kort historikk brannvesenet
•

Hallingdal Brannkasse bygde opp det første brannvernet i dalen rundt 1890. I 1892
skriver styret at de har kjøpt inn en brannsprøyte for Sundre og Nos. Dette var en
håndsprøyte. I storbrannen på Sundre i 1931 var det ikke annet brannutstyr enn en
håndpumpe og bøtter med vann.

•

Hallingdals første feier, Bergom fra Flå blir ansatt i 1916. Han skulle fortrinnsvis feie
piper i hus assurert i Brannkassa.

•

Sundrebrannen satte en støkk i mange og bedre brannutstyr ble diskutert. Det ble
kjøpt inn slanger og koblinger for vannverk i tettstedene utpå 1930-tallet, og litt
senere kom det motorsprøyter.

•

Først på 1950 tallet skaffet Hallingdal Brannkasse de første brannbilene i dalen ved
at Samtrygd (reassurandør) fikk tak en del tyske «Jeep» av merket Horch, som var
ombygd til brannbil.

•

I 1954 ble brannvesenet et kommunalt ansvar. Men mye utstyr var langt ut på 198090 tallet basert på det Hallingdal Brannkasse skaffet i først på 50-tallet. Flere
kommuner kjøpte nye brannbiler på 1960- tallet som også gikk til langt ut på 2000tallet. En kan lese om mange frusterte brannsjefer på 80- og 90-tallet som sleit med
mye gammelt utstyr

Kort historikk brannvesenet
1981

Kort historikk brannvesenet

1989

Kort historikk brannvesenet
1994

1996

Kort historikk brannvesenet
2000

Brannvesenet før og nå - oppdrag
• Fram til ca. 1990 var oppdragene stort sett bare branner. Fra ca. 1990
kom noen flere oppdrag, i hovedsak trafikkulykker.

• Fra ca. 2005 til nå har typer oppdrag bare blitt flere og flere for hvert
år.
• De siste årene har oppdrag som bistand til politi, PLIVO, helseoppdrag,
naturhendelser(flom, skred, ras, vind), trussel om selvdrap osv. kommet inn.
• I tillegg mange flere komplekse oppdrag som stiller store krav til faglige kompetanse. Eks.
nye typer kjøretøy, kjemikalier ++.

Hovedtrekk håndteringsevne

Situasjonen nå
• Nye moment som har kommet inn de siste årene:
• Krav til å ha oversikt og kontroll på utslipp av forurenset
slokkevann.
• Flere eksempel på at brannvesenet blir anmeldt av
forsikringsselskap eller byggeier fordi de mener brannvesenet
har gjort for dårlig jobb.
• Kreftrisiko for innsatsmannskap har krevd endring av rutiner,
endring av opplegg på biler og krav til ren og skitten sone på
brannstasjonene
• Bredere fagområde krever flere typer øvelser

• Nødetat
• Eneste av de tre nødetatene som har deltidsmannskaper
• Brannvesenet har innsatsledelsen frem til politiet kommer, i
tillegg til bredere fagområde krever det mye for en
deltidsansatt utrykningsleder som møter først på ulykkessted
• Kommunen som eier av en nødetat har et ansvar for at etaten
er rett dimensjonert ut fra de oppdragene vi skal håndtere

Aba feil bruk
Brannhindrende tiltak
Aba feil plassert detektor komfyr
Aba privat bolig
Dyreoppdrag
Aba teknisk/ukjent
Eksplosjon uten brann
Aba trygghetsalarm
Falsk aba
Aba vaktselskap
Falsk melding
Akutt forurensning
Fjerning av løst objekt
eller is
Andre oppdrag
Flomsikring
Avbrutt utrykning
Helseoppdrag
Beredskapsoppdrag
Helseoppdrag annet
Berging av verdier
Helseoppdrag bære/løfte
Bistand politi
Brann annet
Innbruddsalarm
Brann gjenoppblussing viderevarslet
Intern hjelpetjeneste
Brann i annet kjøretøy
Naturhendelse annen
Brann i bobil
Naturhendelse annet
Brann i buss
skred
Brann i bygning
Brann i campingvogn/telt Naturhendelse flom
Naturhendelse snøskred
Brann i el installasjon
Naturhendelse vind
u/bygning
Oppdrag fra andre
Brann i
alarmer
gjenvinningsanlegg
Person i vann
Brann i gress- eller
Plivo
innmark
Brann i kjemikalier/olje Ras konstruksjon
Brann i lastebil
Rvr uten foregående
innsats
Brann i luftfartøy
Brann i motorredskap og Rvr-oppdrag fra bris
Sokning
maskiner
Brann i passasjerfartøy Togulykke
Trafikkulykke
Brann i personbil
Trussel om selvdrap
Brann i skog- eller
utmark
Ubetydelig forurensning
Brann i skorstein
Uhell farlig stoff uten
Brann i søppelcontainer utslipp
Ulykke luftfartøy
Brann i søppelkasse
Ulykke/redning annet
Brann i tog
Unødig alarm vaktselskap
Brann i tunell
Unødig andre alarmer
Brannforebyggende
oppdrag
Unødig innbruddsalarm
Brannhindrende tiltak
Unødig kontroll av
annet
melding

Beredskaps- og forebyggendeanalyse
Brannvesenet skal dimensjoneres ut fra:
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

+
Beredskap- og forebyggende analyse (inkluderer ROS
analyse)

=
Brannordning, som skal behandles i alle kommunestyrene

Beredskaps- og forebyggendeanalyse
• Det er i 2018 utført analyse på både beredskapsområdet og forebyggendeområdet

• Utført i tråd med forslag til ny «Dimensjoneringsforskrift» som setter krav til en helhetlig
analyse av håndteringsevne sett opp mot risikobildet på både beredskap og forebyggende.
• Den inkluderer en ROS analyse og vurderer hvilke hendelser vi kan forvente å måtte takle,
hvilken håndteringsevne brannvesenet har til å takle det, og hvilke tiltak som må
gjennomføres for at vi skal kunne takle forventede hendelser på en tilfredsstillende måte.
• Gjennomført for hele Hallingdal samlet

• Eksternt firma har gjennomført analysen for å kunne se på det med andre øyne,
gjennomført i samarbeid med brannvesenet.

Hovedtrekk risiko
Gjennomgående høyt ”trykk” i Hallingdalskommunene. Kommunene
skiller seg vesentlig ut fra ”standardkommunene” på samme størrelse
med hensyn til stor aktivitet med:
•
•
•
•
•

Turistnæringen
Fritidsboliger
Veg og jernbane – stor trafikk og mye transport av farlig stoff
Kraftanleggene
Store arrangement

Naturrisiko:
• Flom i dalførene
• Uvær i høyfjellet
• Brann, ras, skred i dalsidene

Hovedtrekk risiko – trafikk- og transportulykker
«Hemsedal har et antall
trafikkulykker de siste
20 årene på nivå med
en kommune på 20.000
innbyggere»

Brannvesenet før og no - oppdrag
• Fram til ca. 1990 var oppdragene stort sett bare
branner. Fra ca. 1990 kom noen flere oppdrag, i
hovedsak trafikkulykker.
• Fra ca. 2000 til nå har typer oppdrag bare blitt
flere og flere for hvert år.
• De siste årene har oppdrag som bistand til politi, PLIVO,
helseoppdrag, naturhendelser(flom, skred, ras, vind), trussel
om selvdrap osv. kommet inn.
• I tillegg mange flere komplekse oppdrag som stiller store krav
til faglige kompetanse. Eks. Kjøretøy, kjemikalier.

Aba feil bruk
Brannhindrende tiltak
Aba feil plassert detektor komfyr
Aba privat bolig
Dyreoppdrag
Aba teknisk/ukjent
Eksplosjon uten brann
Aba trygghetsalarm
Falsk aba
Aba vaktselskap
Falsk melding
Akutt forurensning
Fjerning av løst objekt
eller is
Andre oppdrag
Flomsikring
Avbrutt utrykning
Helseoppdrag
Beredskapsoppdrag
Helseoppdrag annet
Berging av verdier
Helseoppdrag bære/løfte
Bistand politi
Brann annet
Innbruddsalarm
Brann gjenoppblussing viderevarslet
Intern hjelpetjeneste
Brann i annet kjøretøy
Naturhendelse annen
Brann i bobil
Naturhendelse annet
Brann i buss
skred
Brann i bygning
Brann i campingvogn/telt Naturhendelse flom
Naturhendelse snøskred
Brann i el installasjon
Naturhendelse vind
u/bygning
Oppdrag fra andre
Brann i
alarmer
gjenvinningsanlegg
Person i vann
Brann i gress- eller
Plivo
innmark
Brann i kjemikalier/olje Ras konstruksjon
Brann i lastebil
Rvr uten foregående
innsats
Brann i luftfartøy
Brann i motorredskap og Rvr-oppdrag fra bris
Sokning
maskiner
Brann i passasjerfartøy Togulykke
Trafikkulykke
Brann i personbil
Trussel om selvdrap
Brann i skog- eller
utmark
Ubetydelig forurensning
Brann i skorstein
Uhell farlig stoff uten
Brann i søppelcontainer utslipp
Ulykke luftfartøy
Brann i søppelkasse
Ulykke/redning annet
Brann i tog
Unødig alarm vaktselskap
Brann i tunell
Unødig andre alarmer
Brannforebyggende
oppdrag
Unødig innbruddsalarm
Brannhindrende tiltak
Unødig kontroll av
annet
melding

Hovedtrekk risiko - Skogbrann

Foto: Hallingdølen

Hovedtrekk risiko Flå

Hovedtrekk risiko Flå

Hovedtrekk risiko - Bygningsbranner

Utdrag fra Beredskaps- og forebyggendeanalysa
«Andelen bygninger og næringsvirksomheter med store persontall og som ligger utenfor
tettstedene skiller seg ut fra ”normalkommunen” ved at det er mye, og i enkelte steder stor
bygningsmasse som ligger utenfor tettstedenes krav til innsatstid/utrykningstid på 20 minutter.»
«Sammenhengen mellom brannspredningsrisiko i store brannobjekt med flere brannceller, og
brannvesenets innsatstider, er ikke tydelig uttrykt i byggeforskriftene gjennom tidene. Dette har
gitt seg utslag i at store hotell, pensjonater og bygninger med fritidsleiligheter er bygget etter
samme forståelse av byggeforskriftens krav som om de skulle vært bygget innenfor tettstedene.»
«Objekt med lang innsatstid (definert som mer enn 20 minutter) må påregnes å få store
materielle brannskader selv ved forskriftsmessig utførte brannskiller.»

«Det kan reises spørsmål til om de store objektene som har mer enn 20 min innsatstid burde
vært prosjektert med hensyn til økt sikkerhet mot brannspredning, altså ut over
standardløsningene som fremkommer av byggeforskriftene selv om det ikke har lagt direkte krav
eller føringer i byggeforskriftene om å ta slike hensyn.»

Hovedtrekk risiko - Bygningsbranner

Hovedtrekk risiko - Bygningsbranner

Hovedtrekk risiko - helseoppdrag

Foto: Nrk

Hovedtrekk risiko - helseoppdrag

Hovedtrekk risiko – Ras, skred, flom

Hovedtrekk risiko – andre oppdrag

Foto: Rogaland brann- og redning

Hovedtrekk håndteringsevne
Slokkevannforsyningen:
• Svak dekning i noen tettsteder
• Manglende slokkevanndekning til store deler av fritidsbebyggelsen
• Uforutsigbart, helt avhengig av lokalkunnskapen om hvor det er tilgjengelige vannkilder til
helårsbruk

Hovedtrekk håndteringsevne
Forebyggende:
Vesentlig flere tilsynsobjekt enn gjennomsnittsbrannvesenet, men
lavere bemanning på forebyggende.
•
•
•
•
•
•

Tilsyn og feiing i boliger – Bra
Tilsyn og feiing i fritidsboliger – mangler veldig mye
Tilsyn på farlig stoff – Mangler mye
Tilsyn med særskilte brannobjekt– Bra
Risikoutsatte grupper - mangler mye
Informasjon og motivasjonstiltak - Greit

Forebyggende feiing/tilsyn

Hovedtrekk håndteringsevne
Lange innsatstider – lang og til dels krevende kjøreveier fram til
objektene:
• Store objekter(bygg) på fjellet med lang innsatstid. Lange forsyningsveier for ytterligere
mannskaper, supplering av utstyr og eventuelle tankbiler
• Enkelte steder med mye bebyggelse som har dårlig nødnettdekning (eks. Golsfjellet)
• Områder med stor bygningsmasse uten vinterbrøytet vei (Hemsedal)

Hovedtrekk håndteringsevne
Lang forspenningstid – tiden fra brannmelding til bilene kjører ut av
garasjen:
• Vaktordningsprinsipp – krav til forspenningstid på maks 6 min på natt og 4 min på dag
• Avstand fra bolig/arbeidsplass til stasjonen
• Tilgjengeligheten fram til stasjonen

Hovedtrekk håndteringsevne
Mannskapssituasjonen – lite en kan utrette med få mannskaper ved
brann i store objekter:
•
•
•
•
•

Rekrutteringsutfordringer til enkelte stasjoner
Arbeidssted utenfor kommunen
Variable arbeidssteder – usikkert om oppmøte
Lang kjørevei fra bopel til stasjonen
Trafikale hindringer

Uforutsigbart hvor mange som møter når en ikke har vakt

Beredskaps- og forebyggende analysen
Dimensjoneringsforskriften §2-4
4.ledd
«Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold
som ikke kan ivaretas gjennom forskriftens grunnkrav, særskilte forebyggende
tiltak og samarbeidsavtaler m.v., skal brannvesenet tilføres ytterligere
ressurser.»
•

Om det ikke tilføres ressurser for de kartlagte tiltakene utover minstekravet av økonomiske hensyn så
endrer en dimensjoneringen på et ikke faglig grunnlag.

Tilråding
«Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har lenge
vært svært tydelige på at de ønsker seg større og mer robuste brann- og redningsvesen i Norge. Dette
underbygges også bl.a. i den offentlige utredningen «Brannstudien» (15) og ikke minst i forslag til ny brannog
redningsforskrift (2). Det er derfor naturlig å anta at det politiske presset mot å slå seg sammen til større enheter
bare vil fortsette i tiden fremover. Det er derfor bedre å velge hvem man vil slå seg sammen med selv enn å kanskje
bli «tvunget» inn i et samarbeid på et senere tidspunkt.
De faglige argumentene er også mange for sammenslåing. Det er vanskelig å opprettholde et godt faglig
miljø som klarer å rekruttere riktig kompetanse dersom fagmiljøet består av deltidsstillinger eller kun 1-2
personer. Det er derfor vesentlig for både trivsel og kompetanseutvikling at fagmiljøet er av en viss
størrelse.
Vi anbefaler derfor at Hol- brann- og feiervesen slår seg sammen med Hallingdal brann- og
redningstjeneste IKS med én felles brannforebyggende avdeling, inkludert feiervesenet. Lokalisering og
plassering av personell blir opp til det nye IKS-brannvesenet å bestemme»

Kartlagt behov utover grunnkrav
• Vaktordning heile året med eit vaktlag på 4 personar på Gol stasjon, samt å utvide frå 18 til 20 mann på
stasjonen.
• Vaktordning heile året med eit vaktlag på 4 personar på Hemsedal stasjon, samt å utvide frå 18 til 20
mann på stasjonen.
• Uendra vaktordning på dei andre stasjonane
• Fremskutt enhet på Flå
• Tungredningsutstyr på Gol

• ATV på alle stasjonar for å kome fram der det ikkje er veg, t.d. ved jernbaneulukker, skogbrann og
liknande.
• 3 heile stillingar på forebyggjande, inkl leiar. Me har i dag 160% fordelt på 6 stillingar.
• Hele stillinger på brannsjef og avd. lederne

Økonomi
Kostnad kartlagt behov: 3.800.000,- (+1.200.000,-)
Totalt auke i budsjett 2019 etter prioritering: 3.026.500,- (Inkl. 1.200.000,-)

Til slutt

Å ha eit godt rusta brannvesen gjer kommunane meir robust i kriser.

Prioriter beredskapen og eigen nødetat

«Trygghet nær deg»

