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Sammendrag
2021 startet med nedstenging og strenge smitteverntiltak. Pandemien gjorde at vi også i 2021 måtte akseptere
inngripende tiltak, jobbe på andre måter og avstå fra reiser, kurs og øvelser. Året startet på dramatisk vis med
skredet på Gjerdrum. Vi deltok med mange arbeidstimer etter at den livreddende innsatsen var over. RVR-innsatsen
fra vårt brannvesen ble tydelig satt pris på fra huseiere og forsikringsselskap.
Tittelen feiersvenn ble byttet ut med «brannforebygger» fra 1.1.2021. Oppgavene er de samme, men for å
modernisere tittelen og forhåpentligvis trekke flere kvinner til yrket så bestemte kunnskapsdepartementet nytt navn
og yrkestittel fra 2021.
Økonomisk kom vi meget godt ut, men dette har gått på bekostning av beredskapsutstyr. Årets KLPreguleringspremie for juli var på hele 5,3 millioner kroner og medførte at kraftige sparetiltak ble satt i verk. KLP
resultatet for 2021 ga oss imidlertid et vesentlig overforbruk i feiervesenet, mens resultatet for brannvesenet ble et
stort mindreforbruk.
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KAPITTEL 1.

1.1

Hedmarken brannvesen

SAMMENDRAG FRA 2021

2021 startet med nedstenging og strenge smitteverntiltak. Pandemien gjorde at vi også i 2021 måtte akseptere
inngripende tiltak, jobbe på andre måter og avstå fra reiser, kurs og øvelser. Hedmarken brannvesen har en viktig
rolle i å ivareta trygghet både i krisetider og normalår.
Året startet på dramatisk vis med skredet på Gjerdrum. Vi deltok med mange arbeidstimer etter at den
livreddende innsatsen var over. RVR-innsatsen fra vårt brannvesen ble tydelig satt pris på fra huseiere og
forsikringsselskap.
Tittelen feiersvenn ble byttet ut med «brannforebygger» fra 1.1.2021. Oppgavene er de samme, men for å
modernisere tittelen og forhåpentligvis trekke flere kvinner til yrket så bestemte kunnskapsdepartementet nytt
navn og yrkestittel fra 2021.
Internt har det vært jobbet mye med revidering av risiko og sårbarhetsanalysen vår. Resultatet er vi stolt av og
dette blir et verktøy vi kan bruke til ny beredskapsanalyse og revidering av forebyggendeanalysen.
Økonomisk kom vi meget godt ut, men dette har gått på bekostning av beredskapsutstyr. Årets KLPreguleringspremie for juli var på hele 5,3 millioner kroner og medførte at kraftige sparetiltak ble satt i verk.
Regulering av grunnbeløpet og et bedre lønnsoppgjør enn forventet var noe av bakgrunnen for den høye
reguleringspremien. KLP resultatet for 2021 ga oss imidlertid et vesentlig overforbruk i feiervesenet, mens
resultatet for brannvesenet ble et stort mindreforbruk.
Det økonomiske driftsresultatet viser et netto driftsresultat (mindreforbruk) på kroner -5.457.917,04.

1.2

KORT OM

Hedmarken brannvesen i Innlandet er et interkommunalt
brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten,
etablert 1. januar 1998. Samarbeidet ble opprettet for
å gi innbyggerne bedre og rimeligere brann- og
feiertjenester. Virksomheten har 65 ansatte og skal
være et ledende brannvesen i Innlandet.
Hedmarken brannvesen har tre brannstasjoner:
hovedbrannstasjonen med heldøgns bemanning ved
Vikingskipet på Hamar og brannstasjoner med
deltidsmannskaper med hjemmevakt i Stange og Løten. De to
sistnevnte er ubetjente.
Av såkalt «spesialisering» utfører Hedmarken brannvesen tjenestene
restverdiredning (RVR) og beredskap mot akutt forurensning for
kommuner i Hedmark (IUA Hedmark). Vi er også utstyrt for tjenesten
«tungredning», som er tilbudt andre brannvesen å bruke.
Ved branner og ulykker er det Alarmsentral Brann Innlandet som mottar nødmeldingene
og alarmerer rett brannstasjon. 110-sentralen er lokalisert sammen med politiets
operasjonssentral på Hamar.
Figur 1 - Kart over Hedmarken brannvesen sitt
virksomhetsområde (bilde: Alarmsentral brann Innlandet)

1.3

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.
Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen videreføres, men i endret
form. Dagens § 27-selskaper må omorganiseres til annen selskapsform senest innen 1.1.2024. Tidlig i 2021 ble
det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Mette Bråthen, kommuneadvokat i Hamar, Anborg Bogsti,
kommuneadvokat Stange, og Tore Edvardsen, stabssjef i Løten kommune. Brannsjef, Torgeir Lysholm Dybvig,
deltok i arbeidsgruppa som la frem innstilling for tillitsvalgte og brannstyret i månedsskifte august/september.
Arbeidsgruppa innstilte på IKS-modell. I løpet av 2022 skal eierkommunene vedta en selskapsform som skal
gjelde fra 1.januar 2023.
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1.4

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, og selvpålagte oppgaver basert på risikovurderinger. Blant de
lovpålagte er myndighetsutøvelsen som består i branntilsyn og godkjenninger/tillatelser.
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.

1.5







GRUNNLAGSDATA
Adresse: 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.

Kommmunenummer:

Innbyggertall i kommune pr. 31.12.2021
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

Tabell 1 Nøkkeltall/Kommunestatistikk

Hamar
3403
31.999

Stange
3413
21.156

Løten
3412
7.715

-

-

-

65.000

-

-

-

95.943

351
212
13 823
10 896
780

725
486
10 380
9 255
1 047

356
276
5 998
4 497
1 405

1 432
2 712
974
30 206
24 648
3 232

1) Avtale

Samlet
60.870

om felles overordnet vakt med brannvesenet i Ringsaker

Hedmarken brannvesen sin dimensjonering er i henhold til regelverkets minstekrav, basert på risiko- og
sårbarhetsanalyse fra 2021. Forebyggendeanalysen ble vedtatt i brannstyret 16. juni 2020. Sak 8/20.
Beredskapsanalyse er planlagt utført i 2022.





1.6

Hamar: 31.999 innbyggere. Vekst på 490 i fjor.
Ringsaker: 35.073 innbyggere. Vekst på 176 i fjor.
Stange: 21.156 innbyggere. Vekst på 84 i fjor.
Løten: 7.715 innbyggere. Vekst på 90 i fjor.

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. Avtale og vedtekter for interkommunalt brann- og feiervesen for Hamar, Stange og
2. Løten kommuner.
3. Slokkeavtale med Ringsaker kommune om førsteutrykning til søndre deler av kommunen (ca. 3-4000
innbyggere og 22 bedrifter med automatisk brannalarm).
4. Avtale med Ringsaker kommune om felles overordnet vakt i brannvesenet.
5. Avtale med Hamar kommune om brannalarmering (110-tjeneste).
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6. Avtale med 15 kommuner i Hedmark om deltakelse i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA
Hedmark), og rolle som vertsbrannvesen i samarbeidet. (16 fra 1.1.2022)
7. Avtale med «Finans Norge» om å utføre restverdiredning (RVR).
8. Gjensidig samarbeids- og bistandsavtale med andre brannvesen i regionen.
9. Avtale med Hedmark sivilforsvarsdistrikt om bistand og utkjøring av renseenhet.
10. Samarbeidsavtale med allmenningene om forebygging og bistand i skogbranner.
11. Avtale med 544 bedrifter og institusjoner om overføring av automatisk brann- og heisalarmer med
påfølgende utrykning.
12. 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.
13. Avtale med Hamar kommune gjennom Hamar Olympiske anlegg om å utføre vaktmesterarbeid i
Vikingskipet.
14. Avtale med Hamar, Stange og Løten kommune om samarbeid for bedre brannsikkerhet hos hjemmeboende
som er særlig utsatt for brann.

1.7

HEDMARKEN BRANNVESEN SITT STYRE

Brannstyret består av fem politikere fra eierkommunene og to ansatterepresentanter. Styret behandlet 19 saker
i fire møter i 2021. Brannstyret legger fram budsjettforslag for eierkommunene og godkjenner regnskap,
årsberetning og bruk av fondsmidler. Øvrige oppgaver er delegert til brannsjef.
Styret 2020-2023

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem
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Tor Skraastad
Lars Alhaug
Bjørn Åge Gundersen
Gry Veronica Engli
Rønnaug Bysveen
Rolf Andersen
Fredrik Skjæret

Hamar kommune
Stange kommune
Løten kommune
Hamar kommune
Stange kommune
ansattrepresentant heltid
ansattrepresentant deltid

PERSONELL

I 2021 hadde Hedmarken brannvesen 63 ansatte. Disse er fordelt med fem medarbeidere i administrasjonen,
fem i forebyggende avdeling, elleve i feiervesenet og 46 i beredskapsavdelingen.
Sykefraværet var 2,27 % i 2021.


Ledelse/Administrasjon
Brannsjef/daglig leder:
Varabrannsjef/leder beredskap:
Avdelingsleder forebyggende:
Administrasjonskonsulent:
Renholdsoperatør:



Forebyggende avdeling
Branningeniør:
Branninspektører:
Feierinspektør:
Feierformann:
Feiersvenner:

Feierlærling:
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Torgeir Lysholm Dybvig
Per Harry Stensli
Anders Unhjem Pettersen (fra 1.juni 2021)
James Mercer (frem til 1.juni 2021)
Monica Kjernli
Anita Haugseth
Johan Snartum
Terje Bjørnstad
Jan Egil Jensen
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) pensjonist fra
1.10.2021
Marcus Kjernli (permisjon fra 1.mai og ut året)
Mats Gulbrandsen (vikar for Kjernli fra 1.mai 2021)
Ruben Grønvold
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Beredskapsstyrken i Hamar
Utrykningsledere:

Brannformenn:

Brannkonstabler:



Beredskapsstyrken i Stange
Utrykningsledere (Brannformenn):

Brannkonstabler:



Beredskapsstyrken i Løten
Utrykningsledere (Brannformenn):

Brannkonstabler:
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Rolf Andersen
Stig Furulund
Roar Skaug
Per Holm
Frode Ophus
Tor Egil Ruud (pensjonist fra 1.10.2021)
Thore Sandvoll
Frode Hansen
Lars Magnus Tønnesen (brannformann fra 1.10.2021)
Trond Knai
Magnus Østeraas
Stian Henriksen
Tom Weea Haraldsen
Vegard Maana
Espen Dahlsveen
Emil Thorsen Jacobsen
Tommi Evensen Kleven
Christopher Trampe-Kindt
Morten Fjeld
Vegard Dahlsveen
Tommy Gravli Skulbru (fra 1.juni 2021)

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
Håkon Nilsen
Stig Raymond Slaggerud

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.
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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.

1.10 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Helse, miljø, og sikkerhetsarbeidet er ivaretatt i henhold til arbeidsmiljøloven § 16A. Sykefraværet i Hedmarken
brannvesen har generelt vært lavt.
Type fravær i %
Totalt sykefravær
Egenmeldt fravær
Legemeldt fravær

2016
3,27
0,64
2,63

2017
7,30
0,47
6,83

2018
2,93
0,58
2,35

2019
2,85
0,43
2,42

2020
2,64
1,07
1,57

2021
2,27
0,48
1,79

Tabell 2 Sykefravær 2016-2021

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 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.
Det mangler fullgod garderobeløsning i Løten som ivaretar hensiktsmessig skille mellom
ren og uren sone. Dette er kommunen i ferd med å etablere.

1.11

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Det er likestilling mellom kjønnene i vår virksomhet. Det er 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 i 2021 to kvinner i administrasjonen. To av de sju
styremedlemmene er kvinner, dette gir 28,6% kvinneandel i styret. Fra februar 2022 er det ansatt en kvinnelig
branninspektør. Dette vil gi Hedmarken brannvesen en kvinneandel på 7,5% blant de heltidsansatte.
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KAPITTEL 2.

BEREDSKAPSAVDELINGEN

Hedmarken brannvesen er organisert med en beredskapsavdeling i henhold til minimumskravene i regelverket.
Avdelingen hadde 46 stillinger i 2021, 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 2021. 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 avdelingsleder ved brannforebyggende avdeling. Det er sju-delt
vaktordning.
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.

2.4

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 2021. 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.

2.5

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.
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 2021.
Løten brannstasjonen disponerer en 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 2021.

2.6

BEREDSKAPSAVDELINGENS AKTIVITET I 2021

KOMMENTARER TIL HANDLINGSPLAN FOR 2021,
Grønn markerer måloppnåelse, gul markerer delvis måloppnåelse og rød markerer null måloppnåelse.
Særskilte utfordringer 2021:
 Ferdigstille og avstemme beredskapsanalyse mot den nye Brann- og redningsvesenforskriften som trer i
kraft 1.mars 2022. Jobben med beredskapsanalysen er ikke startet
 INTERSCHUTZ 2021 ble utsatt til 2022 på grunn av pandemien. Hedmarken brannvesen vil delta i 2022.
 Gjennomføre grunnkurs deltid for Norges brannskole. Smittesituasjonen stoppet kurset.

8
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 Gjennomføre opplæring av nytilsatte lokalt og ved kursing på brannskolen. Det er gjennomført
introduksjonskurs for to nye konstabler i Løten, to mann på ledelse A-kurs og Anders U. Pettersen på Dkurs.
 Delta aktivt når det gjelder eventuelle følger for Hamar brannstasjon ved valg av jernbanetrasé eller andre
endringer i Hamar by. Dette må være med videre fram til endelig avklaring foreligger.
Mål for beredskapsavdelingen:
 Være innsatsstyrke ved branner, ulykker og andre akutthendelser i henhold til brann- og
eksplosjonsvernloven § 11 og gjeldende brannordning.
Delmål for beredskapsavdelingen:
 Håndtere branner, ulykker og andre akutthendelser som et ledende brannvesen, der nye slokketeknikker
og arbeidsmetoder skal prøves ut. Senke temperaturen før innvendig røykdykking starter blir nå gjort ved
de fleste branner.
 Fortløpende vurderinger rundt bemanning og utstyr for pågående pandemi og for lignende tilfeller. De
pandemitiltakene som er i bruk har ført til lavt sykefravær i 2021.
 Være en pådriver for å videreutvikle samarbeid og samhandling med nabobrannvesen og nødetatene
gjennom møter og øvelser. Pandemien har begrenset dette i 2021.
 Fortsette samarbeidet med Ringsaker brannvesen om overordnet vakt. Ta inn ny brannsjef i Ringsaker inn
i vaktordningen og generelt styrke samarbeidet med Ringsakers brannvesen. Dette samarbeidet er fortsatt
positivt for begge brannvesen.
 Bidra til å styrke samarbeidet med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Dette skal videreutvikles etter
pandemien.
 Delta aktivt i planlegging av nye utbyggingsområder (reguleringsplaner og byggemeldinger) med tanke på
brannvesenets framkommelighet og innsatsmuligheter. Samarbeidet med byggesak, utbyggere og
konsulenter blir stadig bedre.
 Videreutvikle øvelsesplanen med nye øvelser for vaktlagene i 2021. Årets øvelsesplan har fungert slik at
alle har klart å gjennomføre de planlagte øvelsene.
 Videreutvikle samarbeide med forebyggende avdeling. Selv med pandemi har vi klart å gjennomføre de
fleste møter og prosjekter hvor begge avdelinger har deltatt.
 Bidra til å styrke regionens brannvesen når det gjelder innsats mot akutt forurensning (IUA). Utrede
mulighetene for et felles IUA for innlandet. Dette arbeidet har stått stille i 2021.
 Arbeide for å beholde og rekruttere nye brannkonstabler på deltidsstasjonene.
Rekruttere folk til deltid er en økende utfordring. Det ble rekruttert to nye mann i Løten i 2021.
Våre tre stasjoner hadde til sammen 765 utrykninger i Hamar, Stange og Løten. I tillegg kommer 47 hendelser i
Furnes, hvor Hamar har førsteutrykningen. Disse hendelsene registreres på statistikken til Ringsaker. I tillegg
kommer 55 restverdioppdrag, som totalt gir 867 hendelser.
Vi hadde til sammen 39 ambulanseoppdrag/bistand-helse. Flere av disse hendelsene har vært langvarige og
krevd ekstra innkallinger. Det er fortsatt ingen lokal eller nasjonal avtale om 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). Brannformann Lars Magnus Tønnesen er vår lokale instruktør og
kontaktperson inn til de andre nødetatene. All aktivitet med PLIVO ble utsatt i 2021.
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.

9

2.7 Hendelser i 2021
ÅRSBERETNING 2021

2.7

Bilde 1 1. januar hadde vi en stor søppelbrann i
Stange. Dette var ulovlig brenning av
rivningsavfall. Dette var den første av flere
tilfeller av ulovlig søppelbrenning.

HENDELSER I 2021

Bilde 2 Der var en øking av pipebranner i 2021.

Bilde 3 Brannen på Melkefabrikken involverte 7 brannstasjoner

Bilde 4 Februar er fin tid for å øve redning på is

26. februar kl.14:50 begynte det å brenne i Melkefabrikken på Kapp. Brannen startet i
andre etasje. Første utkall var med mannskapsbil, tankbil og lift fra Østre Toten og
det samme fra Gjøvik. Etter en liten stund ble det rekvirert mannskapsbiler fra
Vestre Toten og Moelv. Klokken 16:30 reiste Hamar og Lillehammer ut med hver sin
lift. Hamar ble permittert klokken 02:30.

10
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Bilde 5 9. mars ble to syklister plukket
opp fra en råk i Mjøsisen.

Bilde 6 Røykdykkerøvelse i
mars på Gåsbu.

Bilde 7 Bussulykke, Tangen 8. april │Bilde 8 Brann i truck hos Moelven Rokosjøen 20. april │Bilde 9 Bilbrann, kommuneentrepenøren 8. aug.
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Bilde 10 Utforkjøring i
Stange 14. august.
Bilde 11 Kollisjon i Stange.

Bilde 12 & Bilde 13 Ta sjansen
19. august i Brumunddal ble
godt løst av våre folk. Vi slo
Ringsaker brannvesen og
fikk nest beste tid totalt.

Bilde 14 Sykehus Innlandet viser fram nytt utstyr til å rense forurensede personer ut fra en hendelse
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Bilde 15 September førte med
seg flere søppelbranner

Bilde 18 & Bilde 19 Brann i Statnett sin store transformator den
7. oktober. Her må man tenke på sikkerheten til mannskapene,
og vente på folkene fra Statnett
Bilde 20 Med desember kommer julepynten på plass.

Bilde 16 & Bilde 17 Brann i Tangen dyrepark
13.februar 2021. Syv kenguruer mistet livet
etter at et mindre hus brant ned til grunnen.
Brannvesenet ble ikke varslet om brannen.
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2.8

STATISTIKK FOR 2021
39 39

40

90

35
30
30
25

26

33

32

80

32 33 33

70
27

26

23 24

27

24

60
50
40

20
15

30

15

20
10

10

5

desember

november

oktober

2021

september

juli

juni

mai

april

2020

august

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Figur 2 Antall bygningsbranner 2006-2021
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Figur 3 Alle oppdrag fordelt gjennom året
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Figur 4 Antall oppdrag fra 2007 til 2021 (eksklusive restverdiredning, RVR)

Type hendelse

2020

2021

Endring
2020-21

Bygningsbrann
33
27
-6
Automatiske alarmer
234
305
+71
Gressbranner
11
10
-1
Bilbranner
11
15
+5
Brann i campingvogn
0
3
+3
Brann i båt
0
0
0
Pipebrann
16
26
+10
Trafikkulykker
56
56
0
Akutt forurensning
1
1
0
Skogbrann
1
6
+5
Bistand Helse
35
39
+4
Restverdiredning
34
47
+13
Tabell 3 Fordelingen av oppdragene, og gjennomsnittet gjennom 24 år

14

Totalt siden
1998

Gjennomsnitt
på 24 år

796
5 761
307
421
17
11
520
1 659
202
54
339 / 14 år
2 452

33,2
240
12,8
17,5
0,7
0,45
21,6
69
8,4
2,25
24,2
102
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Rapporteringssystemet «BRIS» gir oss bedre statistikk. Det er mulighet til å vise hvilke risikoområder vi har ved
hjelp av kart.

Figur 5 Branner 2021

Figur 7 Oppdrag 2021, Hamar

2.9

Figur 8 Oppdrag 2021, Stange

Figur 6 Ulykker 2021

Figur 9 Oppdrag 2021, Løten

RESTVERDIREDNING (RVR)

RVR-tjenesten utføres på vegne av 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 2021 var det totalt 55 RVR utrykninger.
Årets første og tidenes største RVR oppdrag
startet med en henvendelse fra Finans
Norge, med anmodning om bistand til
redning av verdier etter leirskred på
Gjerdrum. Arbeidet startet for fullt 8. januar
og varte fram til 12. februar. I denne
perioden jobbet våre mannskaper sammen
med mannskaper fra Oslo, Kongsberg, Follo
og Øvre Romerike. HB leverte 450
arbeidstimer og kjørte 4200 km. Dette var et oppdrag med mye læring, men også
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Bilde 21 Bistand på Gjerdrum
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en bekreftelse på at norske brannvesen kan samarbeide når hendelsen blir stor nok. Oppdraget på Gjerdrum er
kun et oppdrag i statistikken selv om det varte i mer enn en måned.
På grunn av smittesituasjonen var det i
tillegg 25 hendelser som ble løst på
telefonen med det stedlige
brannmannskaper.
Finans Norge har gjennomført kurs for
RVR-ledere høsten 2021. Vi hadde med to
deltakere, Espen Dahlsveen og Magnus
Østeraas.
Bilde 22 Vannlekkasje på Maxi storsenter 18. mars
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Figur 10 RVR-utrykninger fra 2006 til 2021

2.10 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 1 tilfelle av akutt forurensning i 2021 i vår IUA region. Årets hendelse var i Åsvang i november. I tillegg
var det 16 hendelser med ubetydelig forurensning.

2.11 SKOG OG GRESSBRANNER
Vi fortsatte med å fornye noe skogbrannutstyret også i 2021. Det ble en sesong med små utfordringer på dette
området. Det kan tyde på at pandemien fører til at folk har 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.

2.12 ANNET ARBEID
Brannmannskapene i Hamar har også i 2021 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 nede-tid på utstyret. Det kan
16
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dokumenteres sparte utgifter på mer enn 765.000,- kr i 2021. Det har vært noe utfordringer rundt One-Seven
og Røykdykker kommunikasjon.
Beredskapsavdelingen har bidratt i det brannforebyggende arbeidet i flere områder i 2021. Pandemien har
bremset publikumskontakten, men det ble et besøk i mange barnehager med og uten Bjørnis. Det har vært en
økning av bekymringsmeldinger fra beredskap til forebyggende angående utsatte grupper.
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
og endringer i HOA ble det utført noe færre arbeidstimer enn normalt i Vikingskipet i 2021.

2.13 SERVICETJENESTER
Beredskapsavdelingen yter flere servicetjenester, det vil si tjenester som ikke er lovpålagte. Noen 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 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.

2.14 KJØRETØY
I 2021 var det ingen endringer i bilparken. Det har vært arbeidskrevende reparasjoner på noen av bilene. Det er
gledelig at den nye bilen i Løten fungerer meget godt. Den eldste gjenværende av mannskapsvognene våre er
fra 2001. Det knytter seg spenning til om denne blir EU-godkjent i februar 2022. Det er noe usikkert om det er
mulig å få levert ny bil i løpet av 2022.

2.15 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 brukte
Hedmarken brannvesen 194 000 kroner til bygningsvedlikehold i 2021. I tillegg utfører vi en del vedlikehold
selv. Utbedring av garderobe og dusjer i Løten brannstasjon er det fortsatt stort behov for, og vi er lovet
utbedring fra kommunen. I Stange er det ikke treningsfasiliteter på grunn av plassmangel. Vi venter på at
kommunen skal avklare fremtidig lokalisering. Vi brukte i 2021 mye arbeidstid og 70.000 mer enn budsjettert
på å holde lokalene i stand. Hedmarken brannvesen ser frem til en reforhandling av selskapsavtalen for å få
riktigere fordeling av utgiftene.

2.16 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 2021 var kr 5.176.438,- Dette var
916.438 mer enn budsjettert og omfatter alle tre eierkommunene. Hedmarken brannvesen vedtok i styremøte
i september å dekke ekstrautgifter til 110 sentralen over eget budsjett og ikke be eierkommunene om
tilleggsbevilgning. I tillegg kommer økte avgifter til staten for å bruke det digitale nødnettet. Utgiften var ca.
600.000 kroner for vårt brannvesen i 2021. 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.
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KAPITTEL 3.

BRANNFOREBYGGENDE AVDELING

Brannforebyggende avdeling skal jobbe for å redusere sannsynlighet for at brann oppstår, og redusere
konsekvensen ved branner. Dette formålet er beskrevet i Forskrift om brannforebygging. Et mål utledes som
oftest for å oppnå et ønske eller en visjon, og for brannvesenet har dette i alle år vært at «Ingen skal omkomme
i brann». Visjoner og mål kan best oppnås ved at alle forstår, og ser at alt vi gjør skal bidra til oppnå dette.
Effekten av forebyggende arbeid kan være vanskelig å måle, men tiltakene vi tror og vurderer som riktige kan
måles og skal gjenspeile aktiviteten på forebyggende avdeling for å oppnå visjonen.

0

Hedmarken brannvesen opplevde ingen
dødsbranner i egen region i 2021. Siste
dødsbrann ble registrert i 2015.

dødsbranner i 2021

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 Måloppnåelse iht. handlingsplan, planlegging og gjennomføring (FOB §§15-16)
 3.3 Andre forebyggende tiltak mot brann (FOB §19)
 3.4 Evaluering av det forebyggende arbeidet (FOB §20)
 3.5 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 var omfattende og
analysen ble ferdigstilt i 2019, og lagt frem for brannstyret som orienteringssak. Forebyggendeanalysen skal
oppdateres årlig, og dette gjøres gjennom forskjellige kartleggingsprosjekter samt en overordnet vurdering av
samfunnsutviklingen. 2021 var et år hvor mye av kartleggingsaktiviteten ble lagt ned i gjennomføringen av
brannvesenets ROS-analyse, som igjen vil påvirke forebyggendeanalysen. I tillegg til ROS-analysen ble enkelte
risikoområder særskilt vurdert i 2021.
KULTURHISTORISK BYGG OG SAMLINGER
I 2021 startet en kartlegging av kulturhistoriske bygg og samlinger. Tradisjonelt har brannvesenet gjennomført
tilsyn med de største og mest omfattende samlingene. Målet med kartleggingen er å få en total oversikt over
dette risikoområdet. Det ble tidlig klart at dette prosjektet ville gå over i 2022. Kartleggingen en godt i gang,
men det krever samarbeid med mange aktører for å få på plass gode og tilpassede tiltak innen risikoområdet.
Brannsikringsplaner for hvert enkelt risikoobjekt står sentralt i dette prosjektet, men det vil også være aktuelt
med konkrete konsekvensreduserende tiltak. Fokus fra brannvesenet vil uansett tiltak være av forebyggende
karakter, da dette vil være det mest effektive tiltaket for å unngå uønskede hendelser.
GÅRDSTURISME
Gårdsturisme med tilhørende problematikk knyttet til både endret bruk av bygningsmasse og mange aktører
regnes som et risikoområde hvor brannvesenet må øke sin kjennskap til og vurdere tilhørende risiko. Det ble i
2021 gjennomført en kartlegging med fokus på risikoelementer knyttet til personsikkerhetsrisiko. I denne
sammenheng ble det særskilt fokus på overnattingsvirksomhet og utleie til store arrangement. Kartleggingen
avdekket ingen store uoverensstemmelser med brannvesenets tidligere vurdering av risikoområdet, men det
ble konkludert med at virksomhet for diverse lagring bør følges opp i kommende prosjekt for 2022 knyttet til
«Lager og Industri».
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BÅLBRENNING
I 2020 ble det gjennomført en kartlegging knyttet til tilrettelagte bålplasser i vårt område. Karleggingen viste at
vi har mange tilrettelagte plasser hvor velforeninger og grunneiere har ansvar, dog ønsker svært få at disse
informeres om i stort, for da vil trafikken øke i så stor grad at ettersynet vil bli krevende.
I 2021 har vi hatt en økning i bekymringsmeldinger knyttet til bålbrenning. Enkelte av disse har vært knyttet til
friluftsliv, men de aller fleste har dreid seg om brenning av søppel på privat eiendom. Brannvesenet har
konsekvent meldt disse sakene til politiet, og flere har ført til bøter. De mest graverende tilfellene har blitt
meldt både politi og kommunens miljøavdeling. Dette er et viktig tiltak, da det har vært enkelttilfeller hvor
firma har vært involvert og driver ulovlig. Dialogen med kommunene har vært bra, men skal bedres ytterligere i
2022 for å få en mer ensartet håndtering av slike saker. Slike saker er unødvendige og påvirker beredskapen
negativt ved flere unødvendige og kostbare utrykninger.

3.2

MÅLOPPNÅELSE IHT. HANDLINGSPLAN, PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING

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. Handlingsplan for det brannforebyggende
arbeidet blir hvert år presentert for styret, og er førende for arbeidet, men vi har enkelte satsningsområder og
ordinære oppgaver som variere i omfang fra år til år. En av de områdene vi ser krever mer og mer
oppmerksomhet er risikoutsatte grupper. For 2021 var måloppnåelsen for planlagte satsningsområder god til
tross for redusert kapasitet på forebyggende avdeling og Korona-pandemien, med de begrensninger denne har
ført til. Følgende kan rapporteres for delmålene til brannforebyggende avdeling. Punktene samsvarer med
handlingsplan:

3.2.1

RISIKOTILPASSET FEIING OG TILSYN I BOLIGER


PRODUKSJON
Antallet utførte kontroller for 2021 er noe lavere enn angitt i handlingsplan, men dette stemmer godt med
justeringene som gjøres knyttet til målsetningen om en risikotilpasset aktivitet innen 2023. I tillegg knyttes noe
av justeringen til mindre tilsyn i 2020 grunnet Korona-pandemi, og utfordringer med tilsyn i private boliger.
Dette gir seg utslag i et høyere antall tilsyn for 2021. Aktiviteten sett under ett er derfor vurdert som
tilfredsstillende da tilsyn er noe mer tidkrevende.

Planlagte kontroller
Antall utførte kontroller
Planlagte tilsyn
Utførte tilsyn
Planlagte tilsyn og feiing i fritidsboliger
Antall utførte kontroller i fritidsboliger
Antall Fresinger
Antall pipebranner

8951
5835
2849
4591
600
616
36
21

Tabell 4 Oversikt over planlagt og
gjennomført aktivitet i 2021 (feiing
og tilsyn)


ADMINISTRASJON
Anskaffelse og implementering av nytt heldigital plattform for feiing og tilsyn har blitt gjennomført etter plan.
Det har vært en del utfordringer knyttet til implementering mot kommunens systemer for arkivering, men
totalt sett har vi kommet godt i gang med nytt verktøy. Samhandling mot leverandør har vært bra, og vi har en
dedikert ressurs i feiervesenet som har god kunnskap om systemet og har hatt ansvar for oppfølging av feil og
mangler vi vurdere som nødvendige å følge opp. Dette arbeidet fortsetter inn i 2022.

PIPEBRANNER
Utviklingen i antall pipebranner har vært synkende de siste årene, men fikk en liten oppsving i 2021.
Bakgrunnen for dette er vanskelig å si noe om, men høye strømpriser og økt bruk av fyringsanlegg vil være
naturlig å anslå at står for en del av økningen. Alle pipebranner følges opp av brannvesenet med tilsyn og
vurdering av hendelsen. Det vurderes blant annet hvilke type pipe, ildsted og fyringsmønster som er tilstede for
å lettere kunne forebygge denne typen hendelser i framtiden.
19
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3.2.2

VI SKAL INNEN 2021 ETABLERE BRANNSIKKERHET SOM EN NATURLIG DEL AV KOMMUNENS PLEIEOG OMSORGSTJENESTE


HANDLINGSPLANER
For 2020 ble det rapportert om manglende progresjon og svakere framdrift en ønsket. Selv om 2021 også har
vært preget av Korona-pandemi innen helse og omsorgstjenesten kan brannvesenet rapportere om en økt
framdrift, og gjennomførte møter med kommunal ledelse inne pleie og omsorgstjenestene har resultert i at
framdriftsplaner for arbeidet skal legges fram for brannvesenet. Brannvesenet har forståelse for at dette
arbeidet er krevende, men det er uansett en uvurderlig del av arbeidet knyttet til risikoutsatte grupper at
kommunene skaffer seg god oversikt over egen risiko.

RESSURSER
I tillegg til møtevirksomhet er arbeidet med risikoutsatte grupper omfattende og omfanget av tiltak som gjøres
i tilknytning til prosjektet stort. Brannvesenet har derfor besluttet å styrke sin innsats med å øremerke
ytterligere ressurser inn mot risikoområdet. I 2021 startet derfor prosessen med å ansette ny branninspektør
hvor 50% av stillingen direkte knyttes opp mot dette risikoområdet. Vi fullførte denne ansettelsen i 2021 og ny
branninspektør starter hos oss den 15 februar 2022.

LØPENDE UTFORDRINGER FOR RISIKOOMRÅDET
Brannvesenet samarbeidet godt med andre etater, men har også innad et stort fokus på samarbeid mellom
forebyggende og beredskap. Mange bekymringsmeldinger har sitt utspring i nettopp dette tette samarbeidet.
Hver mandag gjennomgås samtlige hendelser innen brann, og forebyggende avdeling kobles inn i alle saker
hvor risikoutsatte grupper har vært involvert og vi vurdere at tiltak bør iverksettes. I tillegg kommer det inn
mange bekymringsmeldinger gjennom andre etablerte kanaler, som branntips.no.

38

3.2.3

Hedmarken brannvesen opplever en
økning i antall bekymringsmeldinger.
Mørketallene er store og det håndteres
flere enn de 38 som er registrert som
reelle saker.

bekymringsmeldinger i 2021

VI SKAL INNEN 2025 SE TIL AT KOMMUNAL EIENDOMSBESITTER I HAMAR, STANGE OG LØTEN HAR
IMPLEMENTERT SYSTEMATISK BRANNVERNARBEID SOM TILFREDSSTILLER KRAV I FORSKRIFT OM
BRANNFOREBYGGING.

I 2021 ble det avholdt statusmøter for å følge opp avtalte handlingsplaner. Progresjonen hos kommunene har
vært varierende, men brannvesenet ser nå totalt sett en utvikling som gjør at brannvesenet ikke ser det som
nødvendig å benytte sterkere virkemidler med pålegg om gjennomføring. Brannvesenet har uavhengig av dette
vurdert at tilsyn mot enkeltvirksomheter og enkeltbygg skal i større grad gjennomføres i framtiden for å
kontrollere at ønsket progresjon gjør seg synlig i det daglige brannvernet ute i de kommunale virksomhetene.

3.2.4

BOLIGBYGG MED SVAKE BRANNSKILLER SKAL OPPGRADERES TIL ET SIKKERHETSNIVÅ AV
BYGGEFORSKRIFT AV 1985 INNEN 2025

Det er gjennomført tilsyn i samtlige bygårder omfattet av prosjektet, og tiltaksplaner er mottatt av
brannvesenet. Gjennomføring av tiltak varierer i omfang, og brannvesenet har vurdert hver enkelt tiltaksplan i
dialog med eierne. Dette er gjort for å sikre gjennomføring og veiledning for å sikre at de mest kritiske tiltakene
gjennomføres først.

3.2.5

VI SKAL INNEN 2022 GJENNOMFØRE TILSYN I ALLE STØRRE LANDBRUK MED DYREHOLD

I 2021 ble det gjennomført tilsyn i to uker. Det var i år igjen vanskelig å få med samarbeidende etater grunnet
Korona-pandemi. Brannvesenet har uansett gjennomført tilsyn, og fokuset på brannvern og lagring av farlig
vare i landbruket har blitt ivaretatt. Erfaringen fra tilsynene er at de har hatt god effekt og vi har blitt tatt godt
imot. Fokus har vært veiledning og det har inneværende år vært enklere å få tilgang da tidligere års
gjennomføring har blitt lagt merke til, og landbruket setter pris på denne oppfølgingen. I 2021 er det
gjennomført 18 planlagte tilsyn. Vårkampanjen ble avlyst av smittevernhensyn. 10 av tilsynene ble gjennomført
med samarbeidende etater.
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3.2.6

VI SKAL INNEN 2022 SØRGE FOR AT EIERE AV KULTURHISTORISKE BYGG OG SAMLINGER HAR
UTARBEIDET BRANNSIKRINGSPLANER.

Denne satsningen er også nevnt under kartlegging av risiko, og dette arbeidet er godt i gang. Risikoområdet er
utfordrende da det i mange tilfeller er privatpersoner som har ansvaret for oppfølgingen. Det er innledet
samarbeid med fylkeskommunen, og brannvesenet har et ønske om at dette vil kunne bidra til å belyse flere
måter for eiere å få gjennomført sikring av disse verdiene, både med tanke på finansiering og tiltak. En del
objekter har allerede utarbeidet verdibergingsplaner, i stor grad gjelder dette kirker. Den største jobben vil
uansett bli for alle å utarbeide helhetlige brannsikringsplaner. Dette arbeidet fortsetter inn i 2022, og
progresjon følger plan for prosjektet.

3.2.7

VI SKAL INNEN 2022 SØRGE FOR AT BRANNSIKKERHETEN I BYGG SOM BENYTTES TIL GÅRDSTURISME
OPPFYLLER KRAV TIL BRANNSIKKERHET

Dette området er også nevnt under kartlegging av risiko. Området er vurdert, og det er ikke funnet grunn til å
gjøre ytterligere tiltak ut over det samarbeidet brannvesenet har etablert med byggesak, og risiko som fanges
opp gjennom andre aktiviteter.

3.2.8

VI SKAL GJENNOMFØRE FOREBYGGENDE TILTAK MOT ALLE SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER ETTER
RISIKO

I henhold til forebyggendeanalysen og årshjul for tiltak mot særskilte brannobjekt ble det i 2021 gjennomført
tiltak mot følgende risikoområder:
 Tilsyn med sykehus og sykehjem
 Tilsyn med utdanningsinstitusjon, herunder barnehager og skoler.
 Tilsyn med gass i borettslag (tankanlegg)
 Turisthytter
 Tilsyn med kjeleanlegg (nasjonal kampanje)
 Kontorbygg
 Kartlegging av spisesteder med gass i årsskiftet 2021-22.
Tilsynsaktivitet og andre tiltak rettet mot særskilte brannobjekt har blitt utført i henhold til plan. Erfaringene
tilsier i stor grad at det fortsatt er behov for oppfølging av særskilte brannobjekter via tilsyn. Effekten av
forskriftsendringer med et noe lavere fokus på tilsyn, virker å være at kvaliteten i brannsikkerhetsarbeidet ute i
virksomheten faller noe. Det er vanskelig å si om dette er tilfeldig, men brannforebyggende avdeling må hensyn
ta dette i revideringen av forebyggendeanalysen, slik at hyppighet og effekt vurderes i årshjulet.

3.3

ANDRE FOREBYGGENDE TILTAK MOT BRANN

I tillegg til de definerte risikoområdene i handlingsplanene skal forebyggende avdeling ivareta en del andre
ordinære oppgaver. Dette spenner seg fra informasjonsarbeid til ren saksbehandling i henhold til brannvesenets
ansvarsområde. Dette arbeidet varierer i omfang, og spesielt har vi sett en noe lavere aktivitet innen området
med arrangement, øvelser og informasjonsvirksomhet grunnet Korona-pandemien og de begrensninger denne
har gitt.
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 2021 behandlet vi 6 meldinger om arrangement,
mot ca. 30 som er normalt, og skyldes mye avlysninger grunnet smittesituasjonen.
SALG AV FYRVERKERI
Tillatelser til salg av fyrverkeri behandles av forebyggende avdeling. I 2021 var det 13 virksomheter som søkte
om salg av fyrverkeri i vårt område, mot 12 i 2020. Samtlige søknader ble innvilget etter noe saksbehandling.
Det ble gjennomført kontroll av alle salgsstedene uten større avvik.
Det ble for nyttårsaften 2021 rapportert om to skader ved vår interkommunale legevakt. Begge var knyttet til
barns bruk av stjerneskudd, og av mindre alvorlighetsgrad.
INFORMASJON OG HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID
Korona-pandemien har utfordret brannvesenet og andre aktører i forhold til informasjonsarbeid. Det har vært
vanskelig å gjennomføre tiltak hvor mange personer skal samles, og dette har ført til at også brannvesenet har
måtte endre sin strategi. For 2021 har dette resultert i et større fokus på digitale plattformer, og behovet for å
oppdatere disse har blitt viet en del oppmerksomhet. Ny hjemmeside for brannvesenet er utformet for å
imøtekomme en mer digital hverdag, og digitale arrangementer via FB har blitt gjennomført nasjonalt og lokalt.
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9000

Til tross for pandemien kan
brannvesenet dokumentere at
informasjonsarbeidet minimum
har nådd 9000 personer i våre
kommuner.

Innbyggere som har mottatt informasjon
 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.
 Desember: Aksjon boligbrann (Røykvarslerdagen og boligkontroll)
Nasjonalt ble aksjonen begrenset til digital publisering på facebook. 1000 batterier som vanligvis benyttes i
vår dør til døraksjon ble delt ut på stand på CC Stadion på Hamar. Denne kampanjen ble gjennomført
sammen med Gjensidige Forsikring og El-sikkerhet Norge som også deltok på stand.

Bilde 22 Koronavennlig besøk i barnehager

Bilde 24 Kortesje i Hamar, Stange og Løten

 Bjørnis
22 april 2021 kom Bjørnis til Hamar. Han ankom Hamar flyplass i småfly og
det ble avholdt pressekonferanse for å ønske han velkommen. Brannbamsen
Bjørnis skal jobbe mot våre yngste brannvern-ambassadører og
brannvesenet har merket svært stor pågang, og et stort ønske om å bli kjent
med Bjørnis. Det er lagt en egen strategi rundt hvordan Bjørnis skal jobbe,
og hvordan vi ønsker at budskapet om brannvern alltid skal være i fokus. I
tillegg har brannvesenet også anskaffet en del trøstebamser som er en del
av Bjørniskonseptet. Bamsene er ment for å bidra til traumehåndtering der
barn har vært involvert i ulykker eller brann. Det foreligger egne instrukser
og føringer for denne jobben, og det blir fulgt opp på en god måte av
brannmannskapene.
 Stolpejakten og brannvernuka 2021
Brannvernuka 2021 ble gjennomført med besøk i barnehager og Bjørnis var
deltaker på mange av disse. Som i 2020 ble også dette noe begrenset
arrangement grunnet koronarestriksjoner, men det ble besøkt i underkant
av 50 barnehager. Nytt for året var «Brannvernstolpejakt». Hedmarken
brannvesen var ett av 19 brannvesen som var vertskap for dette
arrangementet. Stolpejakten ble gjennomført ved Jernbanemuseet og
bestod av 10 stolper med ulike brannverntema. Rundt 1500 besøkte fysisk
arrangementet, og det ble plukket ut en heldig vinner som fikk premie
sponset av Tretopphyttene og Brannvernforeningen .
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Bilde 25 Bjørnis ankom i 2021

Bilde 26 Bjørnis på stolpejakt
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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.
ADMINISTRASJON AV AVTALER OM AUTOMATISKE BRANNALARMANLEGG (ABA)
Forebyggende avdeling administrerer vår ordning med ABA-avtaler. De siste årene har vi hatt en jevn økning på
mellom 40-50 nye avtaler i året. Hedmarken brannvesen administrerte ved årsskiftet 589 avtaler. Med denne
økningen i antall avtaler følger også en større belastning i forhold til administrering. Det gjennomføres jevnlig
kontroller i tilknytning til avtalene, slik at brannvesenets mannskaper ved utrykninger lett skal kunne håndtere
alarmen. Kontrollene anses som nødvendig og erfaringen er at det ofte avdekkes andre feil og mangler ved
brannsikkerheten i tillegg til det rent alarmtekniske. Grunnet økt arbeidsmengde har forebyggende avdeling i
tillegg til egen ressurs, i mye større grad benyttet seg av brannvesenet adm. konsulent for å sikre at
alarmavtalene håndteres på en tilfredsstillende måte.

3.4

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 2021 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.

3.5

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.
2017

2018

2019

2020

2021

Hamar
743
754
Stange
433
544
Løten
239
266
Tabell 5 kommuneoversikt over antall oljetanker

2016

654
445
224

538
386
189

398
351
144

325
332
161
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KAPITTEL 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 2021 ble det vesentlige begrensninger med hensyn til reise og kursvirksomhet. Koronapandemien satte
effektivt stopp på en del av de planlagte aktivitetene. 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 av de viktigste kompetansetiltak og deltakere i 2021:









NBSK, utrykningslederkurs del A:
NBSK, forkurs og hovedkurs, ledelse D:
NBSK, nettbasert kurs i brannvern
Brannetterforskningsseminar til sjøs
IUA-lederseminar
Brannvesenkonferansen DSB, teams
Brann og redning, Gardermoen, (kun dag):

Bilde 27 Øvelse på Mjøsisen i februar
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Thore Sandvoll og Trond Knai
Anders Unhjem Pettersen
Håkon Nilsen og Raymond Slaggerud
Torgeir Dybvig
Torgeir Dybvig
Diverse
Stig Furulund, Tom Weea Haraldsen, Vegard Maana, Espen
Dahlsveen, og Vegard Dahlsveen deltok på dagtid.
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KAPITTEL 5.

ØKONOMI

DRIFTSREGNSKAPET 2021
Hedmarken brannvesen finansieres av kommunene Hamar, Stange og Løten, som overførte kr 37.763.000 til drift
av brannvesenet og kr. 8.894.502 til drift av feiervesenet i 2021. Til sammen utgjorde dette kr. 46.657.502,Drift av feiervesenet finansieres av feie- og tilsynsavgift som kreves inn av hver enkelt kommune.
Utgiften til drift av brannvesenet (eksklusive feiervesenet) tilsvarer 638 kr pr. innbygger i 2021. Sammenligner
en de økonomiske tallene med andre kommuner så kan man se at Hedmarken brannvesen er svært rimelig
driftet.
Driftsregnskapet for 2021 viser et netto driftsresultat på -5.457.917,04
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat
Tabell 5 Resultat 2021

- 53.276.603,50.383.543,-2.893.060,-5.457.917,-

Investeringsinntekter
Investeringsutgifter
Overføring fra drift, netto avsetninger
Udekket beløp

-1.200.000,273.285,926.715,0,-

Årsavslutningsdisposisjonene foretatt etter kravene i ny lov og forskrift fremkommer på regnskapsdokumentets
side 6 (vedlegg B).
Lønnsutgiftene ble lavere enn budsjettert i 2021. Dette med bakgrunn i vakanse i stillinger på brannforebyggende
avdeling. Disse vakansene utgjør ca. 1,5 mill. kroner. Det har i 2021 vært lite overtidsbruk. Det har vært færre og
mer kortvarige utrykninger enn i et normalår og flere stasjonsmøter og korpsmøter ble avlyst pga smittefare i
forbindelse med pandemien. Til sammen utgjorde disse besparelsene kroner 828.000,- Utgiften
«Arbeidsgiverandel KLP» ble noe lavere enn budsjettert i 2021. Hele to millioner for ansvar 11100,
(brannvesenet), men ca èn million høyere enn budsjettert for ansvar 12100, (feiervesenet). Totalt var
mindreforbruket på lønn og sosiale utgifter 3.833.373,Utgifter til varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen ble også lavere enn budsjettert i 2021. På grunn
av høy premieregulering til KLP i juli ble det satt i verk kraftige sparetiltak. Alle større innkjøp ble utsatt til 2022.
Hedmarken brannvesen har behov for større investeringer på en rekke områder, men dette ble satt på vent. På
grunn av koronapandemien ble det færre kurs, reiser og faglige oppdateringer, dette medførte en besparelse på
120.000 kroner. Service og vedlikehold av kjøretøy er en vesentlig kostnad for brann- og feiervesenet. I 2021 var
det budsjettert med kroner 125.000,- med regnskapet viser at det er brukt 435.000,- Utgiftene til elektrisk energi
og oppvarming gikk kraftig opp på slutten av fjoråret. Totalt sett fikk vi utgifter på kroner 939.000,- som er
155.000,- høyere enn budsjettert.
Utgifter til 110 sentralen og Direktoratet for nødkommunikasjon har økt kraftig i flere år. I 2021 fikk Hedmarken
brannvesen utgifter på kroner 916.438,- høyere enn budsjettert på 110-sentralen. Hedmarken brannvesen har
dekket disse ekstrautgiftene over eget budsjett og har ikke gått tilbake til eierkommunene for å be om mer
tilskudd. Utgiftene vil fortsette å stige i 2022.
Hedmarken brannvesen har ikke låneopptak på brannmateriell og kjøretøyer. De eneste leasingavtalene, er to
kopimaskiner og en informasjonsskjerm.
INVESTERINGSREGNSKAPET 2021
I tillegg til driftsmidlene innbetalte eierkommunene 1.200.000 kroner til investeringer for brann- og feiervesenet
i 2021. Det er ikke tatt opp lån til investeringer i 2021.
Note 10 til regnskapet viser investeringer i 2021. Prosjekt 901 er KLP egenkapitaltilskudd for 2021, som skal føres
i investeringsregnskapet, og som styret tidligere har vedtatt skal finansieres av driftsmidler. Det var ingen større
innkjøp/investeringer i 2021.
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ØKONOMI, IUA HEDMARK 2021
IUA Hedmark er et interkommunalt samarbeid mellom 15 kommuner i Hedmark om beredskap mot akutt
forurensning. Hedmarken brannvesen er vertsbrannvesen for samarbeidet og det er grunnen til at
regnskapstallene vises i regnskapet til brannvesenet.
Regnskapet for IUA Hedmark gjøres opp for seg og påvirker ikke resultatet til Hedmarken brannvesen. Til
orientering viser IUA-regnskapet for 2021 et mindreforbruk på kroner 189,94. Dette er avsatt IUA Hedmark sitt
bundne fond 25199000.
Fullstendig regnskap behandles som egen sak i brannstyremøte 10.mars 2022.
ØKONOMI 2021 SAMMENLIGNET MED 2020 OG 2019
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat
Investeringsinntekter
Investeringsutgifter
Overføring fra drift, netto avsetninger
Udekket beløp
Tabell 7 Resultat 2019-2021
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2021
-53.276.603,50.383.543,-2.893.060,-5.457.917,-1.200.000,273.285,926.715,0,-

2020
-50.249.746,50.024.644,-225.101,-2.698.648,-1.946.583,5.030.746,-3.084.162,0,-

2019
-47.907.627,49.355.314,-1.447.687,-963.408,-1.267.669,3.108.391,-3.297.669,77.783,-

ÅRSBERETNING 2021

KAPITTEL 6.

AVSLUTNING

Det har vært et spesielt, og utfordrende år. Økonomisk sett har det gått over all forventning, men vi fryktet store
KLP utgifter tidlig. Vi merker på organisasjonen at pandemien har vært utfordrende på mange måter. Vi ser frem
til en mer normal situasjon hvor øvelser, møter og sosiale treff kan gjøres på en trygg måte.
Styret og administrasjonen vil takke alle ansatte for god arbeidsinnsats og godt samarbeid i 2021.

Hamar 10. mars. 2022

Tor Skraastad
Styrets leder
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Torgeir Lysholm Dybvig
Brannsjef

TELEFON: 400 07 999
KONTAKT OSS PÅ:
POSTMOTTAK@HEDMARKENBRANNVESEN.NO
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