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1 HEDMARKEN BRANNVESEN
Dette dokumentet er administrasjonens rapport, og styrets årsberetning for 2020.
1.1 Sammendrag fra 2020
2020 er året som for mange kommer til å huskes som «annus horribilis». Periodevis nedstenging
av samfunnet, økt bruk av hjemmekontor, munnbind, spriting, og en konstant frykt for smittetall
har preget hverdagen siden mars. For Hedmarken brannvesen har det endret hverdagene på
mange måter, men vi har greid å opprettholde god beredskap og utført mange av de
brannforebyggende målene vi satte oss i 2020. Vi fryktet mye sykefravær, ekstravakter og høy
overtidsbruk, men tallene viser lavt fravær og mindre overtidsbruk enn et normalår. Det har
vært færre utrykninger enn foregående år, og vi har ikke hatt noen langvarige innsatser. Dette
har ført til at vi har kommet gunstig ut av 2020.
Det økonomiske driftsresultatet viser et netto driftsoverskudd/mindreforbruk på kroner
2.698.648,1.2 Organisering
Hedmarken brannvesen dekker Hamar, Stange og Løten kommuner og er organisert som et
interkommunalt samarbeid i henhold til kommunelovens § 27. Samarbeidet er basert på avtale
og vedtekter, med Hamar som vertskommune. Alle praktiske og faglige oppgaver er delegert
til brannsjef/daglig leder. Vår oppgave er å redde liv og materielle verdier, men ikke minst,
drive brannforebyggende arbeid. Vi er en servicebedrift som skal yte kvalitet overfor
innbyggerne i eierkommunene.
Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen
videreføres, men i endret form. Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt
oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen
selskapsform (IKS, AS eller SA) senest innen 1.1.2024. Eierkommunene skal i 2021 forhandle
om ny avtale.
1.3 Brannvesenets oppgaver
Hedmarken brannvesen skal utføre eierkommunenes oppgaver i henhold til brann- og
eksplosjonsvernloven §§ 11-18.
For beredskapsavdelingen består det i brannslokking, redningsoppdrag og innsats mot akutt
forurensning. Brannalarmering er ivaretatt av «Alarmsentral brann Innlandet». Spesielle
oppgaver for vår beredskapsavdeling er drift av en RVR-enhet (Restverdiredning) og IUA
Hedmark (interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning). Hedmarken
brannvesen har etablert tilleggstjenesten «tungredning». Utstyret er plassert på
førsteutrykningsbilen i Hamar.
Forebyggende avdeling utfører både lovpålagte oppgaver og selvpålagte basert på
risikovurderinger. Blant de lovpålagte er myndighetsutøvelsen som består i branntilsyn og
godkjenninger/tillatelser. Brannverninformasjon er også lovpålagt og såkalte «utsatte grupper»
har også i 2020 hatt høy prioritet.
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Feiervesenet ufører feiing og tilsyn med fyringsanlegg i henhold til regelverket. Feierne ivaretar
også andre sider ved brannsikkerheten i boliger under sitt besøk.
De enkelte oppgavene er nærmere omtalt i årsberetningen.
1.4 Grunnlagsdata
Hedmarken brannvesen, Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar.
Sentralbord: 40 00 79 99.
Organisasjonsnummer 983433456.
postmottak@hedmarken-brannvesen.no
www.hedmarken-brannvesen.no
Hedmarken brannvesen bruker også Facebook og Twitter til ekstern informasjon.

Innbyggertall i kommune pr.
31.12.2020
Innbyggertall (ca.) med søndre
del av Ringsaker (slokkeavtale)
Innbyggertall med Ringsaker
kommune (overordnet vakt) 1)
Areal kommune [km2]
Areal med Ringsaker [km2] 1)
Skogsareal [km2]
Antall ildsteder i kommunen
Antall røykløp i bruk
Antall hytter/fritidsboliger
1)

Hamar

Stange

Løten

k.nr.3403

k.nr.3413

k.nr.3412

Samlet

31.509

21.072

7.625

60.206

-

-

-

64.000

-

-

-

95.103

351
212
14 864
14 195
763

725
486
11 764
11 444
1045

356
276
5 961
5 276
1 230

1 432
2 712
974
32 589
30 915
3 038

Avtale om felles overordnet vakt med brannvesenet i Ringsaker

Hedmarken brannvesens dimensjonering er i henhold til regelverkets minstekrav, basert på
risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2016.
Forebyggendeanalysen ble vedtatt i brannstyret 16. juni 2020. Sak 8/20.
Beredskapsanalyse er startet opp, og planlagt utført i 2021.
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1.5 Samarbeid og avtaler
Hedmarken brannvesen samarbeider med Ringsaker brannvesen om felles overordnet vakt for
alle fire kommunene på Hedmarken. Denne regionen har nesten 95 000 innbyggere og et areal
på 2 712 km2.
Avtaler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Avtale og vedtekter for interkommunalt brann- og feiervesen for Hamar, Stange og
Løten kommuner.
Slokkeavtale med Ringsaker kommune om førsteutrykning til søndre deler av
kommunen (ca. 3-4000 innbyggere og 22 bedrifter med automatisk brannalarm).
Avtale med Ringsaker kommune om felles overordnet vakt i brannvesenet.
Avtale med Hamar kommune om brannalarmering (110-tjeneste).
Avtale med 15 kommuner i Hedmark om deltakelse i interkommunalt utvalg mot
akutt forurensning (IUA Hedmark), og rolle som vertsbrannvesen i samarbeidet.
Avtale med «Finans Norge» om å utføre restverdiredning (RVR).
Gjensidig samarbeids- og bistandsavtale med andre brannvesen i regionen.
Avtale med Hedmark sivilforsvarsdistrikt om bistand og utkjøring av renseenhet.
Samarbeidsavtale med allmenningene om forebygging og bistand i skogbranner.
Avtale med 544 bedrifter og institusjoner om overføring av automatisk brann- og
heisalarmer med påfølgende utrykning.
Avtale med vaktselskapene Sector Alarm AS og Verisure AS om utrykning og
godtgjøring når de mottar automatisk brannalarm fra sine alarmanlegg og ønsker
utrykning fra brannvesenet.
Avtale med Hamar kommune gjennom Hamar Olympiske anlegg om å utføre
vaktmesterarbeid i Vikingskipet.
Avtale med Hamar, Stange og Løten kommune om samarbeid for bedre
brannsikkerhet hos hjemmeboende som er særlig utsatt for brann.

1.6 Hedmarken brannvesen sitt styre
Brannstyret består av fem politikere fra eierkommunene og to ansatterepresentanter.
Styret behandlet 17 saker i fem møter i 2020. Brannstyret legger fram budsjettforslag for
eierkommunene og godkjenner regnskap, årsberetning og bruk av fondsmidler. Øvrige
oppgaver er delegert til brannsjef.
Styret 2020-2023
Styreleder
Tor Skraastad
Styremedlem
Lars Alhaug
Styremedlem
Bjørn Åge Gundersen
Styremedlem
Gry Veronica Engli
Styremedlem
Rønnaug Bysveen
Styremedlem
Rolf Andersen
Styremedlem
Fredrik Skjæret

Hamar kommune
Stange kommune
Løten kommune
Hamar kommune
Stange kommune
ansattrepresentant heltid
ansattrepresentant deltid
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1.7 Personell
I 2020 hadde Hedmarken brannvesen 63 ansatte. Disse er fordelt med fem medarbeidere
i administrasjonen, fem i forebyggende avdeling, elleve i feiervesenet og 46 i
beredskapsavdelingen. Bemanningen i Hedmarken brannvesen er ikke økt siden 2003.
Sykefraværet var 2,37 % i 2020.
Ledelse/administrasjon:
Brannsjef/daglig leder:
Varabrannsjef/leder beredskap:
Avdelingsleder forebyggende:
Administrasjonskonsulent:
Renholdsoperatør:
Forebyggende avdeling:
Branningeniør:
Branninspektører:

Feierinspektør/leder feiervesenet:
Feierformann:
Feiersvenner:

Feierlærling:

Beredskapsstyrken i Hamar:
Utrykningsledere (brannmestere):

Torgeir Lysholm Dybvig
Per Harry Stensli
James Mercer
Monica Kjernli
Anita Haugseth

Anders Unhjem Pettersen
Terje Bjørnstad
Jan Egil Jensen
Kim Andre Nilsen (permisjon fra 1.oktober)
Ståle Nielsen
Hans Nilsen
Henning Mathiassen
Rune Johnsrud
Eskil Kristoffersen
Rune Lersveen
Tor Bekkevold
Jørn Inge Eriksen
Vegard Holm
Mats Frydenlund (50 % stilling)
Dagfinn Stubbrud (50 % stilling)
Marcus Kjernli
Ruben Grønvold (startet 1.september)

Rolf Andersen
Stig Furulund
Roar Skaug
Per Holm

Brannformenn:

Frode Ophus
Tor Egil Ruud
Thore Sandvoll
Frode Hansen

Brannkonstabler:

Lars Magnus Tønnesen
Espen Dahlsveen
Vegard Maana
Tom Weea Haraldsen
Stian Henriksen
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Emil Thorsen Jacobsen
Trond Knai
Magnus Østeraas
Tommi Evensen Kleven
Thomas Nordli (permisjon fra 1.juni)
Christopher Trampe-Kindt
Morten Fjeld
Vegard Dahlsveen (vikar for Nordli)
Beredskapsstyrken i Stange:
Utrykningsledere (brannformenn):

Brannkonstabler:

Beredskapsstyrken i Løten:
Utrykningsledere (brannformenn):

Brannkonstabler:

Eskil Kristoffersen
Ståle Nielsen
Kjell Brohjem
Hans Nøkleholm
Jan Erik Kampenhøi
Jonas Nyhus
Anders Granmo
Krister Skjærbekk
Morgan Bergkvist
Hans Jørgen Håland
Ole Anders Kjernli
Sindre Valle
Hans Christian Nøkleholm
Marcus Kjernli

Tor Bekkevold
Per Nilsen
Rune Lersveen
Fredrik Skjæret
Jan Olav Øverby
Snorre Fauske
Kjell Arne Øvergaard
Vegard Dybvad
Knut Stian Myklevik
Tom Vidar Martinsen
Thomas Andreassen Ruud
Kjetil Rogstad
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1.8 Rutiner og retningslinjer
Hedmarken brannvesen bruker i hovedsak Hamar kommune sine rutiner og retningslinjer
innenfor økonomi og personal. Det er i tillegg utarbeidet egne etiske retningslinjer som
er spisset mot brann- og feiervesenets personell når de opptrer på annen manns eiendom,
og på ulykkeshendelser. Personellets habilitet i forbindelse med offentlig
myndighetsutøvelse er også omfattet her.
Det er utarbeidet egne retningslinjer når det gjelder håndtering av sosiale medier, samt
utlegging av bilder og deling av opplysninger ved branner og ulykker.
Hamar kommune har retningslinjer når det gjelder biarbeid. Disse er bearbeidet for å
ivareta brannvesenets arbeidsområde og hensyn. Det er blant annet innført forbud mot å
drive privat virksomhet som ligger nært til hovedarbeidsområdet. Hedmarken brannvesen
har egne rutiner for «varsling», for melding av uønskede hendelser (avviksmelding) og
prosedyre ved uhell med personskade.
1.9 Helse, miljø og sikkerhet
Helse, miljø, og sikkerhetsarbeidet er ivaretatt i henhold til arbeidsmiljøloven § 16A.
Sykefraværet i Hedmarken brannvesen har generelt vært lavt.
Det er relativt strenge krav til helse og fysikk for røyk- og kjemikaliedykkere.
Mannskapene gjennomgår årlige helseundersøkelser og jevnlig «røykdykkertest»,
godkjent av Arbeidstilsynet. Antall godkjente røykdykkere er 35, som er på samme nivå
som året før.
Det jobbes fortsatt med å bedre deltidsmannskapenes treningsmuligheter. I Løten ble det
i 2020 tatt i bruk et ledig rom i nærheten av brannstasjonen til trening, dessverre har
koronatiltak medført at det ikke har blitt brukt så mye som ønsket. Det er ikke plass til
treningsutstyr i brannstasjonen på Stange. Det er gjennomført et møte med kommunen for
å se på mulige løsninger. Denne utfordringen er foreløpig ikke løst.
Vi jobber stadig for å unngå eksponering av sot for feierne og har innført
gode rutiner og ordninger for å kunne opprettholde ren og uren sone i
bilene. Det mangler femdeles en fullgod garderobeløsning i Løten som
ivaretar hensiktsmessig skille mellom ren og uren sone. Feiere er utsatt
for muskel og skjelettplager ved stor belastning av feiing. Siden 2018
feier vi kun der det er nødvendig og merker en nedgang i
belastningsplager. I 2020 har vi gått uten større uhell, men vi har en
pågående undersøkelse vedrørende eksponering av frieksos i feierbil
med bistand fra bedriftshelsetjeneste.
1.10 Likestilling og diskriminering
Det er likestilling mellom kjønnene i vår virksomhet, og ingen forskjellsbehandling ved
utlysing, ansettelse eller som medarbeider. Alle som utfører likt arbeid har like
betingelser. Andelen kvinner er lav i brann- og feiervesenet og vi ønsker flere kvinner
velkomne. Vi har for tiden ansatt to kvinner i administrasjonen. To av de sju
styremedlemmene er kvinner.
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2. BEREDSKAPSAVDELINGEN
Hedmarken brannvesen er organisert med en beredskapsavdeling i henhold til
minimumskravene i regelverket. Avdelingen hadde 46 stillinger i 2020, fordelt på 20
heltids- og 26 deltidsstillinger. Heltidsstillingene er knyttet til døgnkasernering på Hamar
brannstasjon, og deltidsstillingene til brannstasjonene i Stange og Løten.
Vi har tre brannstasjoner med vaktordning og kan stille ti mannskaper og en innsatsleder
på kort tid. Er det behov for flere enn dette, kan de hentes fra egne frimannskaper eller
nabobrannvesen. Vi hadde 35 godkjente røykdykkere og 20 kjemikaliedykkere i 2020.
Hedmarken brannvesen er vertsbrannvesen for IUA Hedmark, og tilfredsstiller kravene
til å håndtere hendelser innen akutt forurensning.
Overordnet ledelse av brannvesenets akuttinnsats er organisert i vaktordning sammen
med Ringsaker brannvesen. Hele regionen dekkes dermed av samme «Innsatsleder
brann». Fra Hedmarken brannvesen deltar brannsjef, avdelingsleder beredskap og
branningeniør i ordningen.
Det blir stadig vanskeligere å rekruttere mannskaper til deltidsstasjonene på grunn av
kravene som må oppfylles; maksimal frammøtetid til brannstasjonen hele døgnet,
førerkort for lastebil, helseattest og bestått røykdykkertest. Konsekvensene av å binde opp
en fjerdedel av fritiden og arbeidstid i vaktordning, er nok også en medvirkende årsak til
den vanskelige rekrutteringen. Ved siden av den økonomiske godtgjøringen er idealisme
og gleden ved å bidra i lokalsamfunnet viktige drivkrefter for deltidsmannskaper.
Brannsjefen i Hedmarken brannvesen er brannvesenets representant i politiets
redningsledelse i Innlandet (LRS). Brannsjefen er også delegert ansvar fra
kommunedirektøren i Hamar som daglig leder av «Alarmsentral Brann Innlandet», samt
daglig leder av IUA Hedmark.
Beredskap ved Hamar brannstasjon
Ved brannstasjonen i Hamar skal det være minimum fire yrkesbrannmenn på vakt hele
døgnet, såkalt døgnkasernert vakt. Dette kravet kommer når brannregionen har et tettsted
med flere enn 20.000 innbyggere, jf. Statistisk sentralbyrå. Kasernert personell har
ukentlig arbeidstid på 42 timer i gjennomsnitt over en fire ukers vaktturnusperiode, og
gjennomsnittlig 21 timer pr. uke skal være aktivt arbeid. Hamar brannstasjon hadde 531
hendelser (utrykninger) i 2020. Av disse hendelsene var 27 hendelser i søndre deler av
Ringsaker, 81 i Ottestad og 423 hendelser i Hamar kommune. I tillegg er Hamar ute og
assisterer Stange, Løten og Ringsaker på en del av deres hendelser.

Beredskap ved Stange og Løten brannstasjon
Deltidsmannskapene er utvilsomt en viktig ressurs, og gir innbyggerne i sitt nærmiljø en
viktig trygghetsfølelse med sin tilstedeværelse. Stange og Løten har tre mannskaper som
går i kontinuerlig dreiende hjemmevakt. En av de tre er utrykningsleder. I følge
brannordningen skal alle åtte brannkonstablene ved hver stasjon være røykdykkere. Vi
ønsker at stasjonene har en aspirant i tillegg. Dette for å sikre rekruttering og robusthet.
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Stange brannstasjon disponerer mannskapsbil med skumslokkeanlegg og
redningsverktøy, samt tankbil med 8 000 liter vann. De har i tillegg to feierbiler utrustet
som utrykningskjøretøy. Stange brannstasjon hadde 121 hendelser i 2020.
Løten brannstasjonen disponerer en ny Scania 4x4 mannskapsbil med 3000 l. vann og
redningsutstyr samt en Volvo tankbil 4x4 med skumslokkeanlegg og 5 000 liter vann.
Stasjonen har to feierbiler utrustet som utrykningskjøretøy. Løten brannstasjon hadde 83
hendelser i 2020.
2.1 Beredskapsavdelingens aktivitet i 2020
I desember 2019 offentliggjorde DSB nettstedet brannstatistikk.no som gir alle tilgang
til statistikk lokalt og nasjonalt. Vi håper dette nettstedet kan gi innbyggere og media økt
innsikt i fagfeltet vårt.
Våre tre stasjoner hadde til sammen 708 utrykninger i Hamar, Stange og Løten. I tillegg
kommer 27 hendelser i Furnes, hvor Hamar har førsteutrykningen. Disse hendelsene
registreres på statistikken til Ringsaker. I tillegg kommer 34 restverdioppdrag, som totalt
gir 769 hendelser.

Januar 2020 hadde med seg nedbør og glatte veger i store deler av vårt område.
Totalt var vi ute på 56 trafikkulykker i 2020. Antallet trafikkulykker var lavt i de
periodene samfunnet var «nedstengt»
Den 24. januar presenterte redningsselskapet en ny redningsressurs for
Mjøsa; «Mjøsvekteren». Dette er en
luftputebåt som er beregnet for redning
på is. Dette blir et godt supplement til det
utstyret som allerede finnes i brannvesener rundt Mjøsa.
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26. februar fikk vi demonstrert en
slukkelanse. Dette er et nytt utstyr
for å drive innvendig slokking
utenfra. Dette er et utstyr som vil
redusere risikoen ved røykdykking
med å senke temperaturen og øke
sikten.

September hadde flest utrykninger. 82 mot 74 i 2019. I vår region var det 33 husbranner
i 2020. I tillegg kommer 16 branntilløp i bygninger og 25 branntilløp på komfyr. Vi har
fortsatt et betydelig antall trafikkulykker, men en nedgang fra tidligere år som kan
tilskrives bedre veger og mindre aktivitet i samfunnet grunnet pandemien. I 2020 hadde
vi 16 pipebranner som er en liten økning fra de foregående år. Kun sju av dem var reelle
pipebranner. Feiervesenet gjør en god jobb med kontroll av pipene. Ingen av årets
pipebranner ga følgeskader på husene.
Vi hadde til sammen 35 ambulanseoppdrag/bistand-helse. Mange av disse hendelsene har
vært langvarige og krevd ekstra innkallinger. Det arbeides fortsatt på lokalt og nasjonalt
nivå med problemstillingen. Av hensyn til den nødstilte rykker vi foreløpig ut på slike
anmodninger uten diskusjoner og fakturering. Hovedutfordringen er at slike oppdrag
bidrar til å svekke brannvesenets primærberedskap.
PLIVO (Pågående livstruende vold). Brannkonstabel Lars Magnus Tønnesen er vår
lokale instruktør og kontaktperson inn til de andre nødetatene. Alle planlagte PLIVO
øvelser ble utsatt i 2020.
Tilrettelegging for uttak av slokkevann er et kommunalt ansvar. Ved alle anledninger
argumenterer vi nå for at det etableres hydranter som står over bakken i stedet for
nedgravde brannkummer. Vi jobber for at kommunene erstatter brannkummer med
hydranter. Bruk av hydranter har avgjørende betydning i branninnsats. Tidligere lå
kummene der det var brøytet og de ble saltet slik at de var lett tilgjengelig på vinteren.
Slik er det ikke lenger, og brannvesenet er av den oppfatning at dette taler til fordel for
økt bruk av hydranter.
Øvelsesplanen for 2020 ble gjennomført med en del endringer på grunn av Korona.
Planen inneholdt 26 øvelser for heltid, og 12 for deltid. Fellesøvelser mellom avdelingene
ble utsatt under pandemien.
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2020 ble annerledesåret med færre utrykninger enn normalt. Covid-19 førte med seg nye
rutiner og forberedelse av stort fravær. Alle våre ansatte har vært flinke til å forholde seg
til reglene som måtte følges for å unngå smitte. Dette har før til mer aktivitet inne på
brannstasjonene.

Drift og vedlikehold av brannstasjonen er en del av oppgavene i beredskapsavdelingen.
Årlig sparer vi kommunene for store summer ved å gjøre arbeid selv. Blant annet ble det
brukt mer enn 100 arbeidstimer på utskifting av nettverkskabel på Hamar brannstasjon.
Det ble også store besparelser på å rigge den nye mannskapsbilen. Et forsiktig anslag gir
oss en besparelse på eget vedlikehold beregnet til ca. kr. 675.000,-

Det ble brukt mange arbeidstimer til tilpasninger på den nye mannskapsbilen. Fra tid til
annen gjøres det større reparasjoner av biler.

Noen hendelser i 2020:
2020 har vært et år uten de store hendelsene. Året startet som normalt med mange
utrykninger i januar. Koronapandemien og nedstengninger gjorde likevel at det ble et år
med lange perioder som var veldig rolig.
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21.03.20 kl. 14:11 årets første
gressbrann i Stange. Denne brannen spredte
seg i retning av to bolighus. Stange var
framme i riktig tid, og avverget situasjonen.

Vårflommen ble utnyttet til øvelser i
redning på vann.

Løten kommune arrangerte «Alt blir bra parade» i april og Stange kommune arrangerte
17. mai tog med biler. Vi stilte opp på de arrangement kommunene holdt, men takket nei
til deltagelse i andre private parader.

Det er ikke ofte vi opplever
tornadoer på Hedemarken, men
23. mai 2020 kom det tornado
som rev deler av taket på et
lager hos Moelven Løten ved
Rokosjøen.
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05.06.20 kl. 12:30 Husbrann på Hamar,
full fyr i andre etasje ved framkomst.
Her var det uklart om det var folk i huset.
Huseier kom raskt på banen og bekreftet at
det ikke var folk inne. Her ble det innvendig
røykdykkerinnsats, og det var kontroll på
brannen elleve minutter etter at første enhet
var fremme.

04.07.20 kl. 18:31 var det nok en brann i et
gjenvinningsanlegg. Denne gangen var det
i en sortert haug med gode begrensninger til
resten av anlegget. Vi er helt avhengig av
maskiner for å slukke denne typen brann.

22.07.20 kl. 06:09 fikk vi melding om en hest som
hadde satt seg fast i ei grøft i Furnes. Det var
veterinær tilstede før løftet ble utført. Her ble ikke
bare vårt utstyr brukt men også det som var i
nærområdet. Hesten kom opp og lever i beste
velgående til stor glede for oss og eier.

17.09.20 kl. 12:44 Elverum hadde en
kraftig brann i rekkehus. Dette er en av de
hendelsene som Løten var i Elverum for å
støtte Midt Hedmark brann og redning
IKS. Bygget med 4 leiligheter fikk store
skader.
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18.09.20 kl. 20:08 Meldt om brann i ei hytte.
Underveis kom melding at det brant i en gassovn,
alle fire på hytta var ute. Ved framkomst ble det
konstatert at brannen var slukket med pulver og
gassen stengt. Hytta fikk kun mindre skader.

19.09.20 kl. 10:32 Løten fikk årets siste
gressbrann. Vaktlaget på Løten var rett i nærheten, og brannen var slukket allerede kl. 10:38.
I september ble det gjort grunnarbeid og
asfaltering utenfor portene på Hamar
brannstasjon. Siden brannstasjonen ble bygd
har grunnen sunket sammen mer enn 20 cm og
det var behov for drastiske tiltak. Hamar
kommune sto for gjennomføringen.

Hedmarken brannvesen investerte i
branntepper til bruk på blant annet bilbrann.
Disse teppene reduserer røykpåvirkningen
på innsatspersonellet, og kan ses på som et
HMS tiltak i tillegg til at det er et effektivt
slokkeverktøy.
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2.2 Statistikk for 2020
Antall bygningsbranner 2005-2020
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Tabellen nedenfor viser fordelingen av oppdragene, og gjennomsnittet gjennom 23 år
Type hendelse
Bygningsbrann
Automatiske alarmer
Gressbranner
Bilbranner
Brann i campingvogn
Brann i båt
Pipebrann
Trafikkulykker
Akutt forurensning
Skogbrann
Bistand Helse
Restverdiredning

2020 2019 Endring 2019-20
33
234
11
11
0
0
16
56
1
1
35
34

33
319
1
17
0
1
12
89
9
3
61
85

0
-85
+ 10
-6
0
-1
+4
-33
-8
-2
-26
-51
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Totalt siden
1998
769
5456
297
406
14
11
494
1 603
201
49
300/13 år
2 405

Gjennomsnitt
på 23 år
33
237
13
18
0,6
0,5
21
70
9
2
23
104
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Oppdragene fordeler seg slik gjennom året
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Rapporteringssystemet «BRIS» gir oss bedre statistikk. Det er mulighet til å vise hvilke
risikoområder vi har ved hjelp av kart.
BRANN

ULYKKER
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Oppdragene i Løten.

Oppdragene i Stange

Stange

Oppdragene i Hamar

2.3 Restverdiredning (RVR)
RVR-tjenesten utføres på vegne av de største forsikringsselskapene representert ved
«Finans Norge». RVR enhetenes oppgave er å begrense røyk- og vannskader på
bygninger, inventar og maskiner. Vår RVR-enhet dekker tidligere Hedmark fylke.
Hedmarken brannvesen får refundert alle utgifter, og har sågar en liten fortjeneste på
oppdragene. I 2020 var det totalt 34 RVR utrykninger, hvor 27 var i eget brannvesen.
Dette er vesentlig færre en normalt. Flere oppdrag ble løst via telefon med det stedlige
brannvesen for å unngå kontakt. Få oppdrag førte til et lavere driftsoverskudd enn
budsjettert på tjenesten.
Finans Norge hadde planlagt kurs for RVR-ledere våren 2020. Dette kurset ble dessverre
avlyst på grunn av Korona. De skal sette opp nytt kurs etter pandemien.
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RVR-utrykninger fra 2006 til 2020:
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2.4 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)
I følge forurensningsloven har den som forurenser ansvaret for beredskap og aksjonering
ved akutt forurensning. Kommunene skal bistå ved forurensning og føre tilsyn.
Kommunene samarbeider om beredskap mot akutt forurensning gjennom
interkommunale utvalg. IUA Hedmark er et slikt utvalg for 15 av kommunene i Hedmark.
Til drift av utvalget betaler kommunene 2 kr pr. innbygger pr. år. Utvalget ledes av et
beredskapsstyre som består av brannsjefene i IUA-regionen.
Det var 3 tilfeller av akutt forurensning i 2020 i vår IUA region. 2 av tilfellene var på
samme sted i Østerdalen.
2.5 Skog og gressbranner
Vi fortsatte med å fornye skogbrannutstyret i 2020. Det ble en sesong med små
utfordringer på dette området. Pandemien førte med seg flere folk i skog og mark, uten at
dette førte til flere hendelser. Det tyder på at folk hadde bedre tid og satt seg selv og andre
i mindre fare. Furuberget i Hamar er spesielt utsatt og krever ekstra oppmerksomhet fra
forebyggende avdeling. I Stange og Løten er det store skogområder. Det spesielle for
disse skogområdene er blandet vegetasjon og vanskelig terreng. Flere steder er det umulig
å komme fram med kjøretøyer, selv med ATV.
2.6 Annet arbeid
Brannmannskapene i Hamar har også i 2020 lagt ned betydelig arbeid i vedlikehold og
reparasjoner av brannstasjoner og eget materiell. Det er viktig å ha ansatte med god
kunnskap om utstyr som stadig blir mer avansert. Dette er et godt bidrag til økonomisk
besparelse, og gir mindre nedetid på utstyret. Det kan dokumenteres sparte utgifter på
mer enn 675.000,- kr i 2020.
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Beredskapsavdelingen har deltatt i det brannforebyggende området også i 2020.
Vaktlagene deltok på brannvernkampanjene ved å besøke barnehager. Pandemien satte
en stopper for publikumskontakt.
Personellet i Hamar brannstasjon utfører fortsatt tre årsverk vaktmesterarbeid for HOA i
Vikingskipet. I praksis betyr det at to mann arbeider der fra ca. klokka 16 til 20.
Avtalen ble inngått i 1992, og var en forutsetning for at brannvesenet skulle få nye
lokaliteter. Da brannvesenet ble interkommunalt i 1998 ble avtalen videreført. Brann og
redningstjenesten har endret seg mye på 29 år, og vi har sett over en lengre periode at
tiden er moden for å reforhandle denne avtalen. På grunn av pandemien ble det utført
relativt få arbeidstimer i Vikingskipet i 2020.
Servicetjenester
Beredskapsavdelingen yter flere servicetjenester, det vil si tjenester som ikke er
lovpålagte. Flere av disse tjenestene utføres mot betaling. Eksempler er:
- Hjelp til helsetjenesten med akutt flytting av personer under vanskelige forhold (varige
tilfeller som ikke er akutte må helsetjenesten takle selv).
- Bistand til huseiere og politiet med å åpne låste dører og vinduer
- Oppdrag med lift/høyderedskap i forbindelse med is på tak, flaggstangsnorer osv.
- Oppdrag til vanns med båt
- Kontroll og fylling av trykkluftflasker
- Spyling og trykkprøving med vann
- Nedtaking av katter i trær
2.7 Kjøretøy
I 2020 fikk vi behov for å kjøpe ny mannskapsbil etter at det ble avdekket rust på chassiset
til vår eldste mannskapsbil. Det var planlagt å få innspill under «Interschutz», verdens
største brannmesse i Hannover, Tyskland. Messen ble utsatt til juni 2022 på grunn av
pandemien. Utsettelsen førte til at det ble noen ledige biler som skulle stilles ut på messen.
Vi valgte å kjøpe en godt utstyrt bil som var beregnet for et annet marked. Det ble en
betydelig egeninnsats i å tilpasse utstyr og bil til vårt bruk. Det ble en fin bil til en hyggelig
pris, og besparelsen anslås til mer enn 1 mill. kroner.
Vår Scania mannskapsbil fra 1999 ble solgt til Båtsfjord brannvesen.
Den eldste gjenværende av mannskapsvognene våre er fra 2001. Det knytter seg spenning
til om denne blir EU-godkjent i februar 2021. I utskiftingsplanen er denne tenkt fornyet i
2022.
2.8 Brannstasjonene
I følge vedtektene skal hver eierkommune stille til disposisjon og vedlikeholde
hensiktsmessige lokaler til brannvesenet (brannstasjoner). Utgiftene til dette skal dekkes
av hver enkelt kommune. Likevel har Hedmarken brannvesen 118 000 kroner til
bygningsvedlikehold i budsjettet, og utfører noe enkelt vedlikehold. En stor utgift er
reparasjon av kjøreportene. Tømming av sandfangere og oljeutskiller dekkes også av
brannvesenet. Utbedring av garderobe og dusjer i Løten brannstasjon er det fortsatt stort
behov for, og vi er lovet utbedring fra kommunen. Ved Stange brannstasjon er det gjort
oppussing av kontorlokale. Flere løsninger vurderes. Vi brukte i 2020 mye arbeidstid og
mer penger enn budsjettert på å holde lokalene i stand. Vi ser frem til en reforhandling av
selskapsavtalen for å få riktigere fordeling av utgiftene.
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2.9 Brannalarmering og samband
Brannalarmering er en del av brannvesenets kjerneoppgaver, som alle kommunene i
Innlandet har skilt ut som interkommunalt samarbeid i «Alarmsentral brann Innlandet».
Sentralen ligger lokalisert i Hamar politistasjon. Hedmarken brannvesen sin andel av
driftstilskuddet til alarmsentralen i 2020 var kr 3.750.829,- Dette var 140.000 mer enn
budsjettert og omfatter alle tre eierkommunene. Det er varslet en ny kraftig prisøkning i
2021. I tillegg kommer økte avgifter til staten for å bruke det digitale nødnettet. Utgiften
var ca. 588 000 kroner for vårt brannvesen i 2020. Reparasjoner av radioterminaler og
komplettering av utstyr omfattes ikke. Dette må dekkes av brannvesenet selv. Nødnettet
har sine positive sider, men kostnadene til hvert enkelt brannvesen og til alarmsentralen
vokser kraftig hvert år. Det er stadig økende utgifter til brannalarmering og samband.

3. BRANNFOREBYGGENDE AVDELING
Brannforebyggende avdeling skal jobbe for å redusere sannsynlighet for at brann oppstår,
og redusere konsekvensen ved branner. Brannvesenets forebyggende plikter framkommer
i all hovedsak av forskrift om brannforebygging (FOB) kap 4. I tillegg utfører avdelingen
tilsyn med nedgravde oljetanker på vegne av eierkommunene.
Virksomheten i forebyggende avdeling beskrives etter følgende inndeling:
3.1 Kartlegging av risiko for brann (FOB § 14)
3.2 Planlegging og gjennomføring av det forebyggende arbeidet (FOB §§15-16)
3.3 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg (FOB §17)
3.4 Risikobasert tilsyn (FOB §18)
3.5 Andre tiltak mot brann (FOB §19)
3.6 Evaluering av det forebyggende arbeidet (FOB §20)
3.7 Tilsyn med nedgravde oljetanker (oppdrag)
3.1 Kartlegging av risiko for brann
Grunnlaget for et systematisk brannsikkerhetsarbeid er kunnskap om sannsynligheten for
at det skal oppstå brann, og hvilke konsekvenser brann kan gi. Det lokale risikobildet gir
grunnlag for prioritering, planlegging og gjennomføring av egnede tiltak. I 2018 satte vi
i gang kartlegging av risiko i form av en forebyggendeanalyse, der mange ulike
risikoområder er vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens. Arbeidet er omfattende og
analysen ble ferdigstilt i 2019, og lagt frem for brannstyret som orienteringssak.
Forebyggendeanalysen oppdateres årlig.
Kvartalsbrann
I Hamar kommunes siste ROS-analyse fremkommer det en mulig risiko for kvartalsbrann
i bykjernen. I 2020 ble det gjennomført en kartlegging og vurdering av risikoen for
kvartalsbrann i utsatte eldre kvartalsstrukturer i Hamar. Tilstanden på brannskillene
mellom bygg er bedre enn først antatt, og rapporten konkluderer med at risikoen for en
større kvartalsbrann i Hamar sentrum er liten.
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Bålplasser
I 2020 ble det gjennomført en kartlegging av alle bålsteder i Hamar, Stange og Løten.
Flere større bykommuner opererer med godkjente bålplasser som forutsetter tett
oppfølging fra kommunens side. I vårt område har vi ingen godkjente bålplasser, men
flere tilrettelagte bålplasser, der først og fremst publikum har ansvaret for sikker
bålfyring. Hedmarken brannvesen har vært i kontakt med kommunale parkvesen, lag og
foreninger for å sikre at tilrettelagte bålplasser får et minimum av oppfølging.
Parkeringskjellere
Økende fortetting resulterer i at nye byggeprosjekter benytter kjeller som
parkeringsløsning. Brann i parkeringskjeller kan være svært utfordrende å håndtere. I
2020 igangsatte vi et arbeid med kartlegging av alle parkeringskjellere. Kartleggingen

gjennomføres for å få en bedre oversikt over både antall, og innsatsmuligheter for
brannvesenet ved denne typen objekt. Arbeidet er fortsatt pågående og skal sluttføres med
en anbefaling for videre tiltak i 2021. Bildet viser oversikt over kjente parkeringskjellere.
3.2 Planlegging og gjennomføring av det forebyggende arbeidet
Målet med planlegging er å organisere aktivitetene i det forebyggende arbeidet slik at de
tilgjengelige ressursene blir brukt der de gjør størst nytte i forhold til risikobildet.
I 2020 har vi jobbet med følgende satsningsområder:
Vi skal innen 2021 etablere brannsikkerhet som en naturlig del av kommunens pleieog omsorgstjeneste
Målsetningen ble etablert i 2018, og progresjonen er ikke etter ønsket fremdrift.
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I Norge er personer med rusproblematikk, psykiatri, samt de over 70 år overrepresentert
i boligbranner med dødelig utfall. Mange av disse er underlagt kommunale helse- og
omsorgstjenester. Brannvern for disse gruppene er et prioritert område for brannvesenet,
og det er etablert et samarbeid med kommunale pleie- og omsorgstjenester for å
imøtekomme disse utfordringene. Arbeid har pågått siden 2016, men brannvesenet
opplever det utfordrende å få oppmerksomhet fra en hardt presset kommunal
omsorgssektor. Grunnet pandemien har brannvesenet bevisst ikke oppsøkt kommunal
pleie- og omsorgstjeneste i 2020.
Vi håndterer et økende antall bekymringsmeldinger rundt enkeltpersoner, og i 2020
håndterte vi 48 bekymringsmeldinger, noe som er en økning på 18 fra året før.
Bekymringsmeldinger løses ofte i samarbeid med kommunale instanser og lokalt eltilsyn.
Alle brukere av trygghetsalarm i våre kommuner har røykvarslere tilkoblet
trygghetsalarmen som standardløsning. Trygghetsalarmene er tilkoblet en
trygghetssentral (DORO) som igjen kontakter brannvesenet om de ikke får avklart
situasjonen over telefon. Til tross for mange unødige alarmer er dette en tjeneste
brannvesenet utfører vederlagsfritt, da vi mener tiltaket har høy forebyggende og
konsekvensreduserende effekt. I 2020 hadde vi 31 utrykninger, mot 21 i 2019. I to av
disse utrykningene mener vi Doro-alarmen har vært avgjørende for utfallet av hendelsen.
Vi skal innen 2025 se til at kommunal eiendomsbesitter i Hamar, Stange og Løten har
implementert systematiske brannvernarbeid som tilfredsstiller krav i forskrift om
brannforebygging.
Målsetningen ble etablert i 2018 og fremdriften er ikke etter ønsket progresjon.
Kommunene er våre største bygningseiere. For en mer helhetlig oppfølging begynte vi i
2018 med sentral oppfølging av kommunale bygg framfor enkelttilsyn. Kommunenes
systematiske brannsikkerhetsarbeid har vært mangelfullt. Alle tre kommunene har valgt
samme digitale internkontrollsystem for dette arbeidet, og Hedmarken brannvesen følger
progresjon gjennom jevnlige statusmøter på ledernivå.
I 2020 har progresjonen i kommunenes arbeid vært påvirket av endrede prioriteringer i
forbindelse med pandemien. Progresjonen er også noe ulik mellom kommunene og for
enkelte områder savner vi fremdrift. I alle kommunene foregår det også større
brannsikringsinvesteringer med sprinkelbeskyttelse av sykehjem i Hamar og Løten og
sikring av Stange kirke som har høy kulturhistorisk verdi.
Boligbygg med svake brannskiller skal oppgraderes til et sikkerhetsnivå av
byggeforskrift av 1985 innen 2030.
Målsetningen ble etablert i 2018 og framdriften er bedre enn forventet.
I vårt område er det flere eldre bygårder som representerer en forhøyet brannrisiko
grunnet svake brannskillende konstruksjoner. Dette gjelder murgårder med etasjeskiller
av tre (1890 gårder), eldre tregårder (Hamarhus) og seksjonerte trevillaer.
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I 2020 er det gjennomført 32 av planlagte 40 tilsyn til tross for mye avlysninger under
pandemien. 12 bygg er nå ferdig oppgradert. 20 har, eller er i prosess med å få utarbeidet
branntekniske tilstandsanalyser med påfølgende handlingsplan for oppgradering av
brannsikkerheten. Det er et stort behov for oppfølging og veiledning da dette arbeidet
involverer store økonomiske investeringen også for privateide sameier.
Vi skal innen 2022 gjennomføre tilsyn i alle større landbruk med dyrehold
Målsetningen ble etablert i 2019 og framdriften er bedre enn forventet.
Det er valgt ut 60 større landbruk for tilsyn. Hedmarken brannvesen inviterer Mattilsynet,
Arbeidstilsynet og lokalt El-tilsyn for felles tilsynsgjennomføring. For å tilpasse oss
samarbeidende etater og aktiviteten i landbruket gjennomføres det tilsynskampanjer to
uker vår og høst.
I 2020 er det gjennomført 18 av 40 planlagte tilsyn. Vårkampanjen ble avlyst av
smittevernhensyn. 12 av tilsynene ble gjennomført med samarbeidende etater.
3.3 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Feiing og kontroll av brannsikkerheten i bolig skal i større grad tilpasses fyringsmønster
og beboers risiko. Fra 2018 utføres nye vurderinger av hyppighet og innhold av feiing og
boligtilsyn. Vi frigjør ressurser ved å sette ned hyppighet der risikoen er lav, og øker
hyppighet på tilsyn i boliger med personer som statistisk er mer utsatt for brann, eller der
vi avdekker svakheter med fyringsanlegget.
Målsetning
Vi skal innen 2023 ha risikotilpasset feiing og tilsyn i boliger
Målsetningen ble etablert i 2018. Fremdriften ligger noe etter planen.
2020 har vært et spesielt år. Tilsyn medfører at vi må inn i boliger og vi har måtte tilpasse
vår aktivitet for å redusere publikumskontakt. I perioder med mye smitte har vi kun
gjennomført utvendig feiing som ikke involverer publikumskontakt. Til tross for
tilpasninger har vi opprettholdt aktivitetsnivået.
Nytt heldigitalt saksbehandlingssystem for feiing og tilsyn er bestilt i slutten av 2020 med
implementering i 2021. Ny programvare vil frigjøre ressurser ved at varsling av tilsyn og
feiing går via sms, og vi slipper dagens manuelle system med utlevering av
varslingslapper.
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Oversikt over feiing og tilsyn

Hamar
Stange
Løten
Sum

Feiing (antall pipeløp)
2016 2017 2018 2019

2020

Tilsyn (antall boliger)
2016 2017 2018 2019

2020

4009
4287
1659
9955

2477
3693
1417
7587

1444
1737
641
3822

1794
1424
1724
4942

2864
1433
1862
6159

2492
3122
1074
6688

2955
2070
1118
6143

2392
933
1172
4497

1766
2435
680
4881

2194
1098
1977
5269

Andel pipebranner er stabilt lavt. Pipebranner forårsakes av at uforbrente partikler
bygger seg opp i pipeløpet i form av beksot og antennes ofte ved hard fyring.
Målsetning:
Vi skal innen 2025 halvere andelen pipebranner i forhold til nivået 2010-2018
Vi mener at vi kan halvere antall pipebranner ved å benytte spesialverktøy som freser
bort farlig beksot. Siden 2018 har vi kjøpt inn mer utsyr og intensivert arbeid med å
fjerne beksot. Brukere som opplever beksot får også tettere oppfølging og veiledning for
å avdekke og forhindre årsaken til beksotdannelse. I 2020 freste vi 53 piper for beksot.
Dette er en tjeneste som går utenpå den avgiftsbelagte tjenesten.

Bilde: Før og etter fresing av pipeløp
2018
2019
Fresinger
65
72
Pipebrann
20
9*
* Dette er pipebranner bekreftet ved evaluering.

2020
53
7*

Siden 2016 er det krav om at det også skal utføres tilsyn og feiing i fritidsboliger. Det er
i overkant av 3000 fritidsboliger i vårt område.
Målsetning
Vi skal innen 2027 ha gjennomført førstegangs feiing og tilsyn i alle fritidsboliger
Feiing og tilsyn med fritidsboliger startet opp i 2018. Vårt besøk gjennomføres i
sommerperioder torsdag, fredag og mandag for å imøtese eiere som har lang reisevei. I
2020 gjennomførte vi 660 tilsyn og feiinger i fritidsboliger. Overraskende mange tilsyn
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viser feil og mangler på fungerende røykvarsler. Tilsyn er ressurskrevende, men inntil
videre har vi ikke økt bemanning for denne tjenesten.
2019
Ca 3000
340
11,3%

Antall fritidsboliger
Utført tilsyn og feiing
Prosent gjennomført

2020
3038
660
32,9 %

3.4 Særskilte brannobjekter - risikobasert tilsyn
Som resultat av ny forskrift om brannforebygging forsvant kravet om hyppighet på
tilsyn av særskilte brannobjekter. Dette åpnet for at vi kunne jobbe mot andre
risikoområder. Baksiden er at vi mister den jevnlige oppfølgingen av enkeltobjektene. I
2019 utarbeidet vi en dreieplan for å sikre at særskilte brannobjekter følges opp i løpet
av en utvidet tidsperiode.
I 2020 er det gjennomført forebyggende aktivitet mot følgende grupperinger av særskilte
brannobjekt:
 Sykehjem – Det er gjennomført tilsyn rettet mot sykehjemsdriften, herunder øvelse
og opplæring i halvparten av alle sykehjemmene. Kommunal eiendomsbesitter har
vært observatører under tilsynene. Resterende tilsyn er utsatt til 2021 grunnet
pandemien.
 Fengsel – Det er gjennomført tilsyn i våre to fengsler
 Hotell – Tilsyn i alle hoteller i vårt område
 Idrettsanlegg – Tilsyn ikke privateide anlegg. Kommunale anlegg følges opp
sentralt gjennom kommunal eiendomsbesitter.
 Spisesteder med propan – avlyst, flyttes til 2021
 Avfallsanlegg – Nasjonal tilsynskampanje i samarbeid med Miljødirektoratet.
Oversikt over tilsyn av særskilte brannobjekter

Hamar
Stange
Løten
Sum
Utførte tilsyn

2015
144
64
22
230
218

2016
157
69
22
248
175

2017
148
73
24
245
194

2018
143
72
25
240
24

2019
194
74
31
299
27

2020
190
82
25
297
58

3.5 Andre forebyggende tiltak mot brann
Informasjon og holdningsskapende arbeid
Facebook er vår fremste kommunikasjonsplattform med 2800 følgere, en økning på 500
siste året. I 2020 hadde vi 26 innlegg med brannforebyggende budskap med til sammen
88 300 treff, en økning på 31 900 fra 2019. Grunnet koronasituasjonen er nesten alt av
undervisning avlyst i 2020. Under er oversikt over planlagte nasjonale kampanjer og
egne arrangement.
Februar: Komfyrvaktkampanje
Avlyst fra sentrale myndigheter grunnet varslet produktkontroll.
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Juli:

Hyttekampanje
Digital kampanje med flere facebookinnlegg

August: Stangedagene
Avlyst av arrangør
Sept.:

Akevitt- og pultostdagene på Løten
Avlyst av arrangør
Nasjonal brannvernuke
Til tross for strenge restriksjoner fikk vi gjennomført besøk av 26 barnehager i
Hamar, Stange og Løten som er blitt en årelang tradisjon.
Brannvernuka ble avsluttet med digital Åpen dag og bilkortesje gjennom Hamar,
Stange og Løten.

Bilde: Koronavennlig besøk i barnehager

Bilde: Kortesje i Hamar, Stange og Løten
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Desember: Aksjon boligbrann (Røykvarslerdagen og boligkontroll)
Nasjonalt ble aksjonen begrenset til digital publisering på facebook. 300 batterier
som vanligvis benyttes i vår dør til døraksjon ble gitt til kommunal
boligforvaltning, Tjenester for psykisk helse og Flyktningkontoret.
2018
2019
2020
Følgere facebook
2000
2300
2800
Treff facebookinnlegg
124000
56400
88300
Personer undervisning og 9000
3639
2116
foredrag*
*Tallene inkluderer kursdeltakere, besøk under åpen dag, personer vi treffer under kampanjer
osv.

Regulerings- og byggesaker
Brannvesenet har et krav om å fremme brannsikkerhet gjennom kommunale og regionale
planleggings- og beslutningsprosesser. Vi er høringsinstans i de fleste plan- og
reguleringssaker. I særlige kompliserte byggesaker involveres vi av
byggesaksavdelingene eller byggherre. Vi erfarer at krav til fortetting og grøntareal
kommer stadig oftere i konflikt med brannvesenets behov for tilgjengelighet til
bygninger, og at vi presses på løsninger som ligger i «gråsoner» i regelverket. I Hamar
kommune er det etablert et samarbeidsmøte for innspill og diskusjon knyttet til pågående
og kommende reguleringsplaner. Gjennom dette samarbeidet har brannvesenet fått
gjennomslag for blant annet innføringen av hensynssoner i kart/planverk knyttet til
oppstillingsplass for brannvesenets kjøretøy. Dette gjelder særskilt for brannvesenets
høyderedskap der dette er et krav i byggesaker. På denne måten vil brannvesenet
forhindre at slike områder blir benyttet til andre formål i framtiden, samt at det vil bli
lettere å følge opp uregelmessigheter da det ligger til grunn for detaljreguleringer.
Salg av fyrverkeri
Tillatelser til salg av fyrverkeri behandles av forebyggende avdeling. I 2020 var det 12
virksomheter som søkte om salg av fyrverkeri i vårt område, mot 17 i 2019. Kontroll av
innsendte søknader er intensivert de siste årene. Det ble ikke gitt noen avslag på søknad i
2020, mot 2 i 2019. Det ble gjennomført kontroll av alle salgsstedene uten større avvik.
Vi er ikke kjent med person- eller materielle skader som følge av fyrverkerioppskyting.
Større arrangement
Ved større arrangementer som kan medføre risiko skal det sendes melding til
brannvesenet. Dette gjelder eksempelvis utendørs arrangementer som serveringstelt,
lukkede områder med en stor folkemengde, eller innendørs arrangementer i bygning
beregnet for annen bruk. I 2020 behandlet vi 13 meldinger om arrangement, mot 30 i
2019 og skyldes mye avlysninger grunnet smittesituasjonen.
Administrasjon av avtaler om automatiske brannalarmanlegg (ABA)
Forebyggende avdeling administrerer vår ordning med ABA-avtaler. I 2020 hadde vi 544
ABA-avtaler, en økning på 33 avtaler fra året før. Vi merker en økende andel nytegninger
grunnet strengere krav i regelverk og stor byggeaktivitet med nye boligblokker, noe som
er positivt. I takt med et økende antall avtaler kommer også en økende andel
administrering av avtaler, særlig ved eierskifte av byggene. Det gjennomføres jevnlig
kontroll og vedlikehold av nøkkelskap. Kontrollene er nyttig da vi ofte avdekker andre
feil og mangler ved brannsikkerheten.
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Tilkoblinger
Kontroller
Endring avtaler

2018
440
Mangler data
Mangler data

2019
511
Mangler data
109

2020
544
217
206

3.6 Evaluering av det brannforebyggende arbeidet
Forskrift om brannforebygging setter krav til evaluering av det forebyggende arbeidet
med formål om kontinuerlig og langsiktig utvikling av det forebyggende arbeidet.
Vi har rutiner for evaluering av det forebyggende arbeidet med blant annet ukentlige
møter for gjennomgang av hendelser. Branner som har hatt eller kunne fått alvorlige
konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier evalueres med egne rapporter.
Utrykninger, branntilløp, branner som innbefatter utsatte grupper følges opp som
bekymringsmeldinger. I 2020 var det 104 hendelser av interesse for forebyggende
avdeling, og av disse ble 40 fulgt opp videre. Oppfølgingen er individuell for alle
hendelsene. Eksempler på oppfølging kan være brannetterforskning i samarbeid med
politiet, tilsyn fra feieren, prosjekt med utsatte grupper samt oppfølging via byggesak.
Av hendelser kan nevnes:
- To husbranner med totalskade av eneboliger som har blitt etterforsket sammen med
politiet.
- Branntilløp i kommunal omsorgsbolig med relativt nymontert brannalarmanlegg, har
trolig reddet liv. Motiverende faktor for eiendomsbesitter.
- Branntilløp med evakuering på sykehjem i Hamar kommune
- Enkelthendelse med bekymringsfull adferd løst i samarbeid med politi, lokalt el-tilsyn
og andre forebyggende enheter innenfor kommunal hjelpeapparat.
- Påtent bygningsbrann. Kort utrykningsvei har med stor sannsynlighet reddet liv.
- Uønskede alarmer umiddelbart fulgt opp gjennom befaring.
3.7 Tilsyn med nedgravde oljetanker
Nedgravde oljetanker er en potensiell miljøtrussel. På vegne av eierkommunene fører vi
tilsyn med at eier av nedgravd oljetank utfører lovpålagt tilstandskontroll av tanken.
Tanker som ikke er i bruk skal fjernes eller saneres. Vi har intensivert oppfølgingen av
eiere som har unnlatt å gjennomføre kontroller. Siden 2019 har vi bruk tvangsmulkt mot
eiere som ikke følger bestemmelsene. Prosessen for inndrivelse av tvangsmulkten er
digitalisert gjennom en egen oppdragsgiverportal i Statens innkrevingssentral som
effektiviserer gjennomføringen av tyngre saker. Samtidig som det fjernes eller saneres
mange tanker, avdekker vi årlig titalls tanker som ikke tidligere har vært registrert.
Hamar
Antall tanker i bruk
Håndterte saker
Stange
Antall tanker i bruk
Håndterte saker
Løten
Antall tanker i bruk
Håndterte saker

2016

2017

2018

2019

2020

743
12

754
269

654
232

538
182

398
187

433
32

544
156

445
97

386
110

351
120

239
5

266
77

224
55

189
75

144
78
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4. UTDANNING OG FAGLIG OPPDATERING
Hedmarken brannvesen sin opplæringsplan omfatter hovedsakelig kurs ved Norge
brannskole (NBSK) og har som formål å sikre en planmessig opplæring av ansatte slik at
de er kvalifisert etter de krav som er stilt i forskrifter.
For 2020 ble det vesentlige begrensninger mht reise og kursvirksomhet.
Koronapandemien satte effektivt stopp på en del av de planlagte aktiviteter. Kurs har blitt
flyttet eller utsatt. Dagseminarer har blitt avlyst og noe har blitt gjennomført på «teams»
eller «skype»
I denne oversikten nevner vi noen viktige kompetansetiltak og deltakere i 2020:
Samfunnssikkerhetskonferansen 2020:
NBSK, utrykningslederkurs del B og C:
Kompetansebevis utrykningskjøring:

Torgeir Dybvig
Stig Furulund og Vegard Dahlsveen
Hans Jørgen Håland og Sindre Valle

5. ØKONOMI
Hedmarken brannvesen finansieres av kommunene Hamar, Stange og Løten, som
overførte kr 35.563.000 til drift av brannvesenet og 8.643.548 til drift av feiervesenet i
2020. Til sammen utgjorde dette kr. 44.206.548 som var en økning på 5,9 % fra 2019.
Drift av feiervesenet finansieres av feie- og tilsynsavgift som kreves inn i hver enkelt
kommune.
Utgiften til brannvesenet (eksklusive feiervesenet) tilsvarer 590 kr pr. innbygger i 2020.
I tillegg til driftsmidlene innbetalte eierkommunene 800 000 kr til investeringer for
brann- og feiervesenet i 2020.
Mindreforbruket av lønnsmidler til brannvesenet var ca. 1,9 millioner kroner. Det ble ca.
1,6 millioner mer enn budsjettert i utgifter til KLP. Bakgrunnen for mindreforbruket av
lønn var vakanse i stillinger, mindre utrykninger samt omlegging av driften i forbindelse
med pandemien. Vi fryktet sykdom og mye fravær. I stedet fikk vi rekordlavt sykefravær.
For feiervesenet hadde vi mindreforbruk på lønn på kroner 88.000, men KLP utgifter på
74.000,- mer enn budsjettert.
Hedmarken brannvesen har ikke låneopptak på brannmateriell og kjøretøyer. De eneste
leasingavtalene er to kopimaskiner og en informasjonsskjerm. Av større utgifter i fjor kan
nevnes ny mannskapsbil, utskifting av datanettverket ved Hamar brannstasjon, samt
skogbrannutstyr, branntepper, slangevasker og løfteputer.
Driftsregnskapet for 2020 viser et netto driftsresultat på -2.698.648,Det ble i brannstyremøte i mai bevilget 3.900.000,- fra disposisjonsfond til kjøp av ny
mannskapsbil. Mindreforbruket på drift tilbakeføres disposisjonsfond.
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Resultat 2020
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat

-50.249.746,50.024.644,-225.101,-2.698.648,-

Investeringsinntekter
Investeringsutgifter
Overf.drift, netto avs.
Udekket beløp

-1.946.583,5.030.746,-3.084.162,0,-

Fullstendig regnskap behandles som egen sak i brannstyremøte 8.mars 2021.

6. AVSLUTNING
Det har vært et helt spesielt, og ikke minst utfordrende år. Styret og administrasjonen vil
takke alle ansatte for god arbeidsinnsats og godt samarbeid i 2020.

Hamar 8. mars. 2021

Tor Skraastad
Styrets leder

Torgeir Lysholm Dybvig
Brannsjef
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7 VEDLEGG

Organisasjonsplan
Kommunestyret Hamar
To representanter

Kommunestyret Stange
To representanter

Kommunestyret Løten
En representant

Brannstyret
Fem politiske representanter
To representanter-ansatte

Hamar kommune

vertskommune

Brannsjef

ABI rapporterer via brannsjef til
Rådmannen i Hamar

Adm. konsulent
Renholder

Brannforebyggende
avdeling

Beredskapsavdelingen

Avdelingsleder

Feierinspektør
Feierformann
9 Feiersvenner

Avdelingsleder

Branningeniør
4 branninspekt.

Hamar
brannstasjon
4 vaktlag à 5 pers
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Løten
brannstasjon
4 vaktlag à 3 pers

Stange
brannstasjon
4 vaktlag à 3 pers

