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1.0 Innledning 
 
Innherred brann og redning (IHBR) sine ansvarsområder er å verne om liv, helse, miljø og 
materielle verdier. Arbeidsoppgavene fordeler seg hovedsakelig på forebygging og beredskap. 
Enheten har også ansvar for drift av trygghetsalarmene innen IHBR, og selger tjenester i form av 
ledelse og brannforebygging til Frosta kommune.  
Med den utvikling som skjer innenfor industri, landbruk, fortetting i sentrum samt at kommunene 
har fredet og verneverdig bygg, og at antall eldre øker, er det viktig at IHBR utvikles i samme takt. 
Et økt volum innen forebyggende arbeid vil redusere antall uønskede hendelser. Noe som igjen 
vil vise seg på antall utrykninger, både unødige og skarpe hendelser. Dette vil igjen gi utslag på 
økonomien. 
 
Innherred brann og redning sammen med Frosta har aktivt reddet 14 menneske liv i løpet av 
2019. Antall dyr som er reddet, enten i branner eller i andre redningsoppdrag er vanskelig å anslå. 
Hvor mange liv som har blitt reddet grunnet forebyggende arbeid er umulig å tallfeste. Men at 
mange branntilløp/ ulykker som har blitt håndtert på ett tidlig stadige og dermed blitt avverget 
tidlig har nok sammenheng med godt forebyggende arbeid. 
 

1.1 Administrativt 
IHBR ble vedtatt av kommunene som egen juridisk enhet høsten 2017, og det dukket opp mange 
ulike utfordringer administrativt også i 2019 for å få på plass denne organisasjonsformen. Det har 
gått med mye tid og påløpt ekstra kostnader, da det stadig har dukket opp ulike saker som må 
på plass for å kunne drive IHBR som eget juridisk selskap. 
 
Påleggene fra arbeidstilsynet på rutiner er lukket. Påleggene som går på arbeidsforholdene og 
utforming av brannstasjonene er ikke lukket. Frosta og Verdal kommuner er de som er kommet 
lengst og har startet med ombygging og tilbygg for brannstasjonen, slik at pålegg kan lukkes. 
For Levanger er det fremdeles ikke blitt avklart når påleggene vil bli lukket. Levanger kommune 
har aksept for fremdriftsplan for brannstasjonen. Det er startet opp med arbeidsgruppe innen 
IHBR, arkitekt og prosjektleder fra kommunene for å fremlegge mulighetsstudie for 
kommunestyret innen mars 2020. 
 
Det ble gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant alle ansatte også i 2019. og denne viser 
at det meget gode arbeidsmiljø i IHBR og Frosta er som tidligere. Dette viser også igjen på lavt 
sykefravær. Det er gjennomført jevnlige møter med tillitsvalgte og verneombud også i 2019, og 
hvor mange saker har vært diskutert og løst. Det har også vært gjennomført to møter i AMU. 
 
Et av det større problemene som må tas tak i 2020 er at IHBR ikke har et internkontrollsystem 
som fungerer tilfredsstillende. Systemet som kommunene bruker er ikke tilrettelagt for IHBR sin 
drift, og det er dermed ikke funksjonelt. 
 
Det er gjennomført en ROS- analyse i regi av IHBR for Levanger og Verdal kommuner i 2018. 
Denne sammen med brannordningen ble behandlet og godkjent av styret februar 2019, og ble 
vidersendt til kommunene. 
 
Styret i IHBR består av 5 personer pluss brannsjef og har avholdt 7 styremøter i 2019. 
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1.2 Forebyggende 
Forebyggende virksomheten står også overfor store utfordringen fordi man pga. 
ressursknapphet med vakante stillinger ikke kan utføre den mengde forebyggende arbeid som 
vurderes som nødvendig. Brannstudiet peker også på viktigheten av det forebyggende arbeidet. 
Den nye forebyggende forskrift gjeldende fra 1. januar 2016, medførte også en større 
arbeidsmengde på det forebyggende innen brann og redning.  
Samtidig er avdelingen underbemannet med 1,8 årsverk, noe som gir store utfordringer på å 
klare de pålagte oppgavene. Når det samtidig kommer stadig tilleggsoppgaver fra det offentlig så 
tærer dette både ansatte og ressurser. 
I budsjettet for IHBR er lagt inn midler, slik at planlegges å ansatte 1 person til på forebyggende 
høsten 2020 
 
I den nye forebyggende forskrift er det vedtatt at alle fritidsboliger også skal ha regelmessig feiing 
og tilsyn. For kommunene levanger og Verdal har dette arbeidet pågått to år nå, og 
tilbakemeldinger fra eiere og brukere som har fått gjennomført tilsyn/ feiing er 
tilbakemeldingene overveiende positive. Feierne har også gjort en fremragende jobb med å 
tilpasse tilsynene i forhold til eieren. 
 
 Arbeidet med å registrere og å få en oversikt over antall fritidsboliger er startet opp for Frosta 
kommune. Det planlegges oppstart med tilsyn i fritidsboliger våren 2020.  
 

1.3 Beredskap 
Beredskapen får stadig nye pålagte oppgaver fra justisdep. og DSB, uten at det følger midler med 
slike oppgaver. Det som er kommet inn de siste årene er PLIVO (Oppgaver ved pågående 
livstruende vold) hvor brann skal øve og være klar sammen med politiet til innsats ved en 
trusselsituasjon.  Videre er det kommet inn krav til at kommunene skal ha utstyr og nødvendig 
kompetanse for overflateredning, både til sjø og på vann/ elver. Det siste som nå er kommet inn 
er TAS, (tverretatlig opplæring i akuttmedisinsk samarbeid). Alle disse oppgavene i tillegg til 
allerede pålagte oppgaver krever kontinuerlig opplæring og vedlikehold, både hos mannskaper 
og utstyr. En ser også at helseoppgaver er en økende del av oppdragene til IHBR. 
 

 
Oppstilling på skadested. 
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2.0 HMS 
Innen brann og redning så er det å ha fokus på HMS og sikkerhet for de ansatte både for normale 

arbeidsoppgaver og ikke minst under unormale arbeidsoppgaver ved utrykninger veldig viktig. 

Det arbeides derfor hele tiden med å få til mest mulig sikkerhet for de ansatte. 

 

For å kunne dokumentere rutiner og internkontroll må IHBR få på plass et fungerende 

internkontrollsystem i løpet av 2019. Da kommunenes IK-system ikke er tilpasset IHBR sin drift, 

så undersøkes det med andre aktører på hvordan dette kan løses. 

 

2.1 Uhell med fravær 
Hverken mannskaper i IHBR eller Frosta har hatt sykefravær på grunn av skade under innsats 

eller øvelser. Det har vært noen tilløp til ulykker og nesten ulykker som har ført til 

forbedringstiltak. 

Blant feierne har det vært ett uhell som førte til noe sykefravær etter fall fra stige. Egensikring og 

HMS tiltak for å forhindre fall er det fortsatt fokus på før feiersesongen 2020.  

Det er gjennomført oppdateringskurs i fallsikring, og det er tilgjengelig fallsikringsutstyr til alle 

feierne, samt at samme utstyret er utplassert på mannskapsbilene.  

 

2.2 Sykefravær 
Sykefraværet er fortsatt lavt for brann og redning. Hoveddelen av de sykmeldte er blant deltid, 

og årsaken er ikke relatert til brannyrket. 

 
Pr 

enhet 
2017 2018 2019 Endring 

17-19 

 Total 1-16 d 16-> Total 1-16 d 16-> Total 1-16 d 16->  

IHBR 
1,3 % 1,0 % 0,3 % 1,1 0,9 0,1 0,7 % 0,6 % 0,1 % 

 

-0,6 % 

           

Tabell 1. Oversikt sykefravær. 

 

 

2.3 Arbeidsmiljøundersøkelse 
Det ble også gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i regi av BHT for alle ansatte i IHBR og 

Frosta i 2019. Som i 2018 var det en elektronisk undersøkelse som de ansatte kunne svare 

anonymt på gjennom ulike elektroniske medier. 

Undersøkelsen viser at ansatte i IHBR og Frosta brannvesen har et meget godt arbeidsmiljø og er 

overveiende fornøyd med arbeidsplassen. 

Resultatet viser også at det er en bedring i arbeidsmiljøet i forhold til 2018. 

Det punktet som viser størst behov for bedring er tilbakemeldinger. Sette vil bli undersøkt 

nærmere hva som ønskes med tilbakemeldinger. 
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 Tabell 2. Tabellen viser svarrespons 

 

Svaret på undersøkelsen hvor 3 viser at alt er 100 % tilfredsstillende. 

Ved resultat på rundt 2 bør det settes inn tiltak. 

 

I 2019 ble det også gjennomført en grundigere helseundersøkelse grunnet nye retningslinjer fra 

arbeidstilsynet. De ansatte blir sjekket for hørsel, syn, blodtrykk, kolesterol og pustekapasitet. 

Undersøkelsen blir utført etter arbeidstilsynets veiledning. I denne undersøkelsen som også tar 

vurderer risikoen for å få hjerte/ kar sykdom innen 10 år, blir det tatt utgangspunkt i Norrsik 2. 

 
https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/diverse/norrisk-10-arsrisiko-for-kardiovaskular-dod/ 

 

 

2.4 Ansatte 
IHBR har tilsammen 59 ansatte, hvorav 18 heltidsansatte, resten er deltid. Frosta har 16 

deltidsansatte. Andel damer er fortsatt lav, kun 2 deltidsansatt, 1 på Frosta og 1 i Verdal, selv om 

det forsøkes å rekruttere kvinner ved utlysninger. 

Styret består av 4 menn og 1 dame. 

 

Det har kun vært 1 som har sluttet på Frosta grunnet aldersgrense. 1 person har permisjon på 

Frosta. 2 nye har blitt ansatt på Frosta, og 1 ny på Ytterøy.  

 

 

2.5 Avvik fra arbeidstilsynet 
 Det har også i 2019 vært satt stort fokus på de avvikene som arbeidstilsynet gav på sitt tilsyn 

helt i slutten av 2016. De avvikene som gikk på det arbeidsrelaterte arbeidsmiljøet ble tatt opp 

sammen med avd. ledere, verneombud, hovedverneombud og representant fra BHT, og det ble 

utarbeidet en ROS analyse på det arbeidsrelaterte arbeidsmiljøet. På bakgrunn av denne ROS-

analysen er det utarbeidet ulike instrukser og satt i verk tiltak, slik at de avvikene som 

arbeidstilsynet hadde på dette er lukket. 

Det er videre gjennomført pålagt innkjøp av dobbelt sett av utrykningsklær, noe som har senket 

risikoen for arbeidsrelatert påvirkning av farlige stoffer. 

http://www.ihbr.no/
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Avvikene som går på bygningsmassen er også sett på. Her har brann sammen med representanter 

fra kommunene og BHT utarbeidet forslag til hvordan de avvikene kan lukkes. Til stasjonene på 

Frosta, Verdal og Ytterøy er det bevilget midler til oppgradering, men det gjenstår å få 

gjennomført tiltakene.  

 

For stasjonene i Verdal og på Frosta er det satt i gang ombygginger som er planlagt ferdig våren 

2020. For stasjonene i Levanger og på Ytterøy har kommunestyret vedtatt at det skal bygges 

nytt. Utredning for dette er planlagt med oppstart jan 2020.  

 

 

 

 

Øvelse med mannskap fra Frosta på varm røykdykking.  

http://www.ihbr.no/
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3.0 Økonomi. 
Økonomien har vært utfordrende for IHBR og Frosta de siste årene, i form av økte utgifter til 

nødnett og 110-sentral, videre ble det ikke vedtatt budsjettet for IHBR i 2018.  

 

Regnskap for IHBR viser at det har vært jobbet godt med å holde utgiftene nede, og at det derfor 

ikke har blitt noen økning i utgiftene etter at IHBR ble egen juridisk enhet. 

 

For IHBR kom regnskapet ut med 2.2 mill. i regnskapsmessig merforbruk for 2019. Det har hele 

året blitt rapportert å bli ett underskudd på 1,5 mill., men amorteringen på pensjonsutgifter slo 

veldig ut når regnskapet ble oppgjort. Pensjons amorteringen ble på 660.000,- 

Videre ble det meldt inn til økonomisjefene i kommunene at det var ønskelig at ekstra 

engangsutgifter til verneutstyr på til sammen 700.000,- skulle føres på investering. Dette er ikke 

gjort. Det kom også en faktura på 250.000,- til kommunene på IUA samarbeidet som ble belastet 

IHBR. 

Hovedsaken til underskuddet er at budsjettet/ rammen for IHBR ikke har vært i henhold til 

forventede utgifter for IHBR, samt ekstra utgifter på pensjon og for IUA til kommunene.  Pålegg 

fra arbeidstilsynet har også medført en økning i driftsutgiftene for å oppfylle kravet til personlig 

verneutstyr. I budsjettet for 2019 var det heller ikke justert eller tatt hensyn til hvilke utgifter som 

IHBR har fått som egen juridisk enhet.  

 

For Frosta kommune så viser regnskapet til beredskap og forebygging at det har kun vært et lite 

merforbruk på under 100.000,-.  

 

Nødnett er og blir en kostnad som hverken kommunene eller IHBR har noen mulighet til å 

påvirke. Kostnadene for bruk av nødnettet øker for hvert år. Det er også planlagt utskifting av 

kostbart utstyr på nødalarmsentralene som vil føre til økte kostnader. 

 

Selvkostområdet til IHBR viser at det brukes ca. 450.000,- av fondet i 2019, hovedsakelig er 

dette utgifter til økte pensjonsutgifter. Feierfondet vil dermed være på rundt 54.000,- ved 

utgangen av 2019. det må derfor påregnes en høyere avgift fra 2021. 

Feierbudsjettet til Frosta viser et lite overskudd. Det regnes også med at tilsyn/ feiing av 

fritidsboliger vil bli iverksatt våren 2020, noe som også vil øke inntektene.  

 

Godkjent regnskap legges frem for styret i IHBR. For Frosta følger regnskapet teknisk, og blir 

lagt frem for kommunestyret.  
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Tabell 3. Viser IHBR`s regnskap 2019 
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Tabell 4. Viser Frosta brannvesen sitt regnskap 2019 

 

 

3.1 Utsikter fremover. 
 

IHBR tok helt i slutten av 2019 i bruk et nytt og tilpasset HMS-system. Dette vil i løpet av 2020 

bli tilpasset og tatt i bruk i hele organisasjonen.  Løpende vurderinger på hvordan mannskap kan 

beskyttes mest mulig mot giftige stoffer gjøres kontinuerlig. At både Frosta og Verdal kanta i 

bruk tilpassede lokaliteter i brannstasjonen i 2020, vil også hjelpe på for beskyttelse. 

 

For alle tre kommunene er det lagt inn planlagt utskifting av kjøretøy og beredskapsutstyr i 

investeringsplaner, da det flere brannbiler bør skiftes i løpet av en kommende 5 års periode. 

 

Ekstra utgifter til nødnettet grunnet oppgradering av utstyr på nødalarmsentralene, vil også 

komme. Hva dette vil koste kommunene/ IHBR eller når det vil komme er usikkert, men det må 

påregnes betydelig utgifter i løpet av 2020 -2022.  

 

 
 
Trafikkulykke 
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4.0 Ulike oppgaver 
 

4.1 Ytterøy 
Mannskapene på Ytterøy har ikke hatt de store utfordringene i 2019, og hovedoppdragene er 
helserelatert. Det største problemet er å få rekruttert nye mannskap. Per 31.12.2019 er det en 
mann i manko, og flere går av med pensjon innen noen år.  
Etter pålegg fra arbeidstilsynet må det bygges ny brannstasjon på Ytterøy. Det er ikke avklart 
plassering av denne, men Levanger kommune arbeider med alternativer. Levanger kommune har 
gitt tilbakemelding til arbeidstilsynet at denne skal være påbegynt og ferdigstilt i 2021. 
 
I 2019 var det ingen øvelsesobjekt på Ytterøy. Mannskapene må derfor reise til Levanger for å 
gjennomføre pålagte varme røykdykk.  
 

 
Ytterøy brannstasjon 
 
 
 
 

4.2 Frosta  
Frosta kommune sin avtale om branntjenester med Innherred brann og redning er kun gjeldende 

for 1 år, men ble forlenget også for 2020 helt på slutten av 2019. Avtalen gjelder nå kun for 2020, 

da Frosta kommune ønsker å se på ulike alternativer for brann og redningstjenesten og å bestemme 

seg for hvordan de ønsker å ha denne tjenesten i fremtiden.  

 

For å få til en mest mulig fornuftig drift av IHBR og Frosta kommune sitt brannvesen, er 

brannsjefens anbefaling at også Frosta kommune blir en del av IHBR. Da vil bl.a. HMS og IK 

systemer bli like. Dette er en stor utfordring i dag å vedlikeholde og samkjøre flere HMS og IK 

systemer. 

http://www.ihbr.no/
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Frosta brann og redning får stadig flere og flere helseoppdrag, dette viser også godt igjen på 

statistikken.  Det er samtidig et godt samarbeidet med hjemmetjenesten ved alarmer som går på 

helseoppdrag.  

 

Etter flere år med problemer med mannskapsbilen til Frosta så bevilget kommunestyret midler til 

innkjøp av ny mannskapsbil i 2017. Denne ble levert og tatt i bruk sommeren 2019. 

 

 
Ny brannbil levert til Frosta 2019. 

 

 

Etter å ha fått avvik fra Arbeidstilsynet på lokaliteter bl.a. for å ikke ha gode skiller mellom rein 

og skitten sone er det utarbeidet forslag til ombygging og tilbygg på brannstasjonen. Dette er 

også vedtatt av Frosta kommunestyre. Forventet ferdigstillelse er i løpet mars 2020. 
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4.3 Ulike oppgaver -samarbeid 
Det har i mange år vært avtale mellom IHBR og sykehuset i Levanger om opplæring av ansatte. I 
2019 var ikke IHBR ansvarlig for dette, men det er planlagt at IHBR i 2020 skal gjennomføre 
brannvernopplæring for alle ansatte. 
 
 
RS- helse og politi 

IHBR har sammen med politiet og helse videreført avtalen med redningsselskapet for bruk av RS-
båten som er plassert i Levanger. Denne kan brukes ved akutt beredskap når det er fare for liv 
eller verdier. 
 
Samarbeid andre kommunale etater. 

Brann har stadig dialog med andre etater innen våre kommuner, og forsøker samtidig å få utviklet 
dette samarbeidet enda bedre. For den vanlige innbygger så tror gjerne denne at når en etat får 
melding om noe, så før øvrige etater samme melding, men dette viser seg ofte å ikke stemme. 
Det er viktig å opprettholde og å utvikle enda bedre samarbeid mellom de kommunale etatene. 
 
Samarbeid med boligbyggelag 

IHBR har vært i dialog med boligbyggelag for å kunne heve brannsikkerheten i borettslag. Det er 
blitt holdt informasjonsmøter, befaringer i ulike borettslag, med spesiell fokus på manglende 
brannskiller. 
 
Samarbeid med industrivern 

Det har i løpet av året vært gjennomført øvelser og samarbeid om ulike prosjekter sammen med 
forskjellige industrivernpliktige bedrifter i våre kommuner. 
 
 

 
 
Øvelse med industrivernet på Kværner. 
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5.0 Forebyggende avdeling 
Det har vært bra aktivitet på forebyggende avdeling i løpet av året. 

Avdelingen har gjennomført lovpålagte forebyggende oppgaver i.h.h.t oppsatt plan. 

Avdelingen har deltatt på ulike aksjoner for å forebygge brann, som er i .h.h.t til intensjonen i 

den nye forebyggende forskrift. 

 

 

5.1 Spesielt tilsyn/særskilte brannobjekter 
Et særskilt brannobjekt er alle typer brannobjekter som er omfattet av brann- og 

eksplosjonsvernlovens § 13 og er oppdelt i følgende 3 kategorier: 

a) Brannobjekter hvor brann kan medføre tap av mange liv. 

b) Brannobjekter som ved sin beskaffenhet / virksomhet antas å medføre særlig brannfare 

eller fare for storbrann med samfunnsmessige konsekvenser. 

c) Brannobjekter med særlig kulturhistorisk verdi. 

 

Det er hvert enkelt brannvesen (tilsynsmyndighet v/ brannsjefen) å bestemme objektets status 

som særskilt brannobjekt. 

 

Totalt gjennomført tilsyn i 117 særskilte brannobjekt i 2018 

 

Gjennomførte tilsyn Levanger. 

A-objekt:43     B-Objekt:2 C –objekt: 0     

 

Gjennomførte tilsyn Verdal  

A-objekt: 39.   B-Objekt: 3. C –objekt: 0.     

 

Gjennomførte tilsyn Frosta.  

A-objekt: 5    B-Objekt: 1  C –objekt: 0    

 

Det er videre utført 15 tilsyn etter lokal forskrift, 2 samordnede tilsyn med DSB (Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap), samordnede tilsyn/ fellesaksjon med eltilsynet for å se på 

brannrisiko i innkvartering for sesongarbeider i landbruket. I år rettet mot Levanger og Verdal 

kommune. 

 

 

 

 

5.2.  Ulike aktiviteter 
Felles tilsynsaksjoner med andre tilsynsetater. 

Planleggingsmøte Steinkjer 12/2 om felles aksjon for tilsyn 2019. Arbeidstilsynet stod for  

innkalling og avholdt møtet. Det ble avklart hvilke objekt som skulle prioriteres. 

I vårt distrikt ble Tine meierier på Verdal vurdert som aktuell da NSO ønsket tilsyn der,  

og ønsket brannvesenet med på laget under kontrollen.  

 

Det var i 2019 en samling av Tilsynsetatene den 24-25. september i Kristiansund, hvor det ble  

tatt opp aktuelle tema. Vi fikk også vite om at det blir en omorganisering av  

Arbeidstilsynet fra 1.jan 2020 år. Vi blir da med i region fra Alta til Midt-Norge 
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Komfyrvaktkampanjen 13.02.2019 

IHBR deltok også i år og sørget for å spre brosjyremateriell og plakater til forhandlere som 

selger slikt sikkerhetsutstyr. IHBR var innom følgende forhandlere i sitt distrikt: Elkjøp, 

Power, Elman, NTE og Caverion. 

 

 

Aksjon brannsikring av hybler for studenter. 

 Egen «Stand» på Universitetet Nord 19. og 20.August 2019. 
       I forbindelse med skolestart på Universitet Nord på Røstad, så var Innherred brann og  

       redning på egen «stand» for å gi branninformasjon og utdeling av brosjyrer om      

       brannsikkerhet for studenter. Det ble satt fokus på brannvarsling, fremkommelige  

       rømningsveier og tilgjengelig slokkeutstyr i studenthybler. Bjørnis-maskotten ble med på 

       dag 2 sammen med personell fra forebyggende og beredskapsavdelingen. 

 

” Aksjon boligbrann, sammen med røykvarslerens dag  1. desember 2019” 
        Brannvesenet har deltatt i den landsomfattende” Aksjon        

        boligbrann” den 29.11.19, hvor personell fra forebyggende avdeling, feiervesenet og    

        beredskapsavdelingen hadde «stand» på Magneten kjøpesenter på Levanger, Boby,n og  

        Amfi på Verdal og Frostasenteret på Frosta.  

 Samtidig ble også Røykvarslerens dag 1.des markert. Den var i 2019 på en søndag og ble    

derfor gjennomført fredag 29.11.19. Dette er ett samarbeid mellom DSB, Norsk 

brannvernforening, Gjensidige forsikring, Elkjøp, det lokale el-tilsynet og Innherred brann og 

redning. 

Stand ble gjennomført i Levanger, Verdal og Frosta. Utdeling av batteri til røykvarslere, 

informasjon i form av brosjyre om brannsikring, samt samtaler med innbyggere. 

 

       Brannøvelser ved ulike helseinstitusjoner og borettslag. Foredrag o.l. 
Det har blitt gjennomført diverse brannøvelser igjennom året. Dette er et godt samarbeid 

hvor både forebyggende, beredskap og feieravdelingen er involvert 

 

      Risikoutsatte grupper/Trygg Hjemme/brann forebyggende prosjekter. 

      Det ble mai/juni mnd. gjennomført i samarbeid med DLE (det lokale el-tilsynet) og  

      Innherred brann og redning totalt 21 tilsynsbesøk i boenheter for sesongarbeidere i 

      Verdal og Levanger kommune. Dette var en videreføring av dette samarbeidsprosjektet  

      som startet opp på Frosta kommune i fjor og som satte søkelyset på sesongarbeidere og  

      brannsikkerheten i boforhold. Sesongarbeidere som bor i Norge en kortere eller lengre  

      periode er en risikoutsatt gruppe som det er viktig å få kartlagt brannsikkerheten hos. 

 

      Trygg hjemme har blitt fulgt opp på de henvendelser man har fått igjennom  

      bekymringsmeldinger, men IHBR har pr. i dag ingen ressurs eller koordinator på dette  

      området opp mot helsesektoren. 

      Det har vært en samling i Trygg hjemme-forumet på Kimen i Stjørdal den 21.november. 

 

 

       Avdelingsmøter forebyggende. 

       Det har vært avholdt 4 avdelingsmøter på forebyggende i løpet av året. 
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      Åpen dag på brannstasjon lørdag 22 sept. (Brannvernuka 38) 

       Det ble som tidligere år åpen dag på brannstasjon på  

Levanger/Verdal/Frosta/ Ytterøy. Barn og voksne fikk besøke brannstasjonen og prøve seg 

på både brannslokking, tur med brannbil, og rebusløype med brannforebyggende spørsmål. 

Det ble trukket ut noen heldig vinnere som fikk premie. 

Brannstasjonene var veldig godt besøkt og nytt av året var at Bjørnis dukket opp som ett av 

høydepunktene for både små og store. Alle ville ha en bamseklem av Bjørnis.  

       Representant fra If forsikring deltok denne dagen og delte ut reflekser o.l 

 

      Bjørnis-prosjekt./Arrangement/Aktivitet i barnehager/Utdeling av Bjørnis bamser. 

Innherred brann og redning har ett veldig godt samarbeid med alle barnehagene i 

kommunene hvor Bjørnis er trygghetsskaperen og formidleren om branntrygghet i 

hverdagen. Bjørnis er hovedfiguren i ett eget brannundervisningsopplegg for barnehagene, 

som erstatter det gamle undervisningsopplegget med Eldar og Vanja. Bjørnis-

undervisningsopplegget er landsdekkende i regi av Norsk brannvern Forening som har 

utarbeidet dette gratis undervisningsopplegg til barnehagene.  

 

I løpet av året så har 213 barn i barnehagene i kommunene Levanger, Verdal og Frosta tatt 

med seg Bjørnis hjem og foretatt sikkerhetssjekken i hjemmet sammen med sine foreldre. 

Dette tror vi er med på å øke tryggheten for barna m.h.p tidlig varsling i tilfelle brann, trygge 

rømningsforhold og sist men ikke minst at det er avtalt møteplass for barna og de voksne om 

det skulle oppstå en brann i hjemmet. 

      IHBR har fortsatt 4 Bjørnis-sekker som lånes ut til de barnehagene som ikke har kjøpt  

      sin egen sekk med innhold. 

 

I samarbeid med Bjørnis-koordinatorene I TBRT og Firesafe overleverte Innherred brann og 

redning den 29/1-2019 en elektrisk Bjørnis bil til barneavdelingen på sykehuset. 

      Bjørnis bilen ble veldig populær blant barna og mange ville sitte oppi og kjøre seg en tur       

      i korridorene. 

 

Innherred brann og redning klarte i godt samarbeid med næringslivet å få sponset egen 

Bjørnis-maskott. Bjørnis sin første arbeidsdag ble 21.mai. Rikard Heimen og Annette 

Nergård som er Bjørnis-koordinatorer I TBRT foretok overrekkelsen som ble «streamet» live 

på Bjørnis sin facebook side. Bjørnis ble veldig godt mottatt av sine nye arbeidskolleger i 

IHBR og gledet seg veldig til å arbeide med det brannforebyggende arbeidet i åra fremover. 

 

Bjørnis har deltatt på følgende arrangement i løpet av året: 

 Bjørnis gir den 29/1-19 sammen med sponsorer en el-bil  i gave til barneavdelingen  

på sykehuset. 

 Arrangement LFK på barnas dag 21/6-19.  

 Åpen dag med Bjørnis på Hojem gård på Frosta. Visning av Frosta sin ny brannbil. 

 Stand på Universitet Nord sammen med Bjørnis den 19 og 20/8-19. Utdeling av ca. 

300 sikkerhetsbrosjyrer til studenter og utdeling av røykvarsler batteri. Oppfordring 

til studentene å sjekke brannsikkerheten der de bor i studietida. 

 Boksignering av Bjørnis bøker på Norli bokhandel 13/9-19 

 Åpen dag på brannstasjon i Levanger og Verdal den 21/9-19 

 Åpen dag på Ytterøya brannstasjon den 25/9-19 

 Bjørnis besøker barneavdelingen på sykehuset den 4/12 og gir i julegave 2 sett med 

Bjørnis bøker. 
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       Bjørnis bamser er plassert på alle brannbilene på Levanger, Verdal, Ytterøy og Frosta. 

I 2019 har det vært utdelt 6.stk Bjørnis-bamser. Bjørnis utdeles til barn som har vært 

utsatt for brann eller ulykker. 

       

 

 

  
 Bjørnis i full størrelse på Universitet på Røstad, og informere om brannsikkerhet for studenter. 
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Kurs i varme arbeider. Teori og slokkeøvelse.  

Det har blitt gjennomført 2 kurs i varme arbeider 

 

       Skoleelever på utplassering 

       Det var utplassert 1 skolelev fra 10-klasse i 2019. Han fikk være med på daglige      

       gjøremål i beredskapsavdelingen, forebyggende avdeling og i feiervesenet. 

       I tillegg fikk han være med som observatør på brannøvelse på Trønderhallen. 

            

       Levangermartnan / marsimartnan. 

       Blålysetatene (brann/politi/ambulanse) har hatt stand i sentrum under Levanger- 

       martnan. Utdeling av sjekkliste på brannsikkerheten i hjemmet. 

       Omvisning på brannbiler, tur med lift, ambulanse og politibil m.m 

 

 

       Kontroll av utsalgssteder for fyrverkeri 
       Det ble gjennomført kontroll i utsalgssteder den 27.des. og 28.des (totalt 17.stk),  

       som  

 

       Bekymringsmeldinger vedr. brannsikring 
        Forebyggende avdeling har som tidligere år fått en del henvendelser og  

        bekymringsmeldinger fra publikum om dårlig brannsikkerhet og boforhold, som er  

        blitt fulgt opp i godt samarbeid med byggesak.  

        Når det oppdages bruksendringer av bygg og ulovlig bruk så henvises det til å ta  

        kontakt med byggesak for godkjenning av bruk etter plan- og bygningslovgivningen. 

 

        Branntekniske rådgivere innom for å diskutere branntekniske løsninger. 
        Branntekniske rådgivere vært innom for å diskutere brannsikring på en del større  

        byggeprosjekt, i tillegg til korrespondanse på mail og på telefon 

 

          

        Oppsummering: 

        Avdelingen har gjennomført lovpålagte forebyggende oppgaver i.h.h.t oppsatt plan. 

        Avdelingen har deltatt på en rekke ulike aksjoner og ulike prosjekter for å forebygge       

        brann, som er i.h.h.t til intensjonen i den nye forebyggendeforskriften. 
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6.0 Feiervesenet 
 

Feiervesenet har i 2019 i hovedsak utført feiing og tilsyn av fyringsanlegg i private eneboliger og 

fritidsboliger i Levanger, Verdal og Frosta kommune. Ved tilsynet har det i tillegg til kontroll av 

fyringsanlegget blitt informert og sjekket om det er fungerende røykvarslere, tilstrekkelig med 

slokkeapparater og tilgjengelige rømningsveier i byggene. 

 

Totalt antall registrerte skorsteiner i private boliger og fritidsboliger i alle tre kommunene var pr. 

31.12.2019, 18200 stk. Det ble varslet/utført 3350 feiinger i Verdal kommune, 3950 i Levanger 

kommune og 920 i Frosta kommune. Målsettingen for 2019 var å få utført feiing på totalt 7300 

røykløp i alle tre kommunene, dette antallet ble oppnådd. 

 

I Verdal ble det varslet/utført 1220 tilsyn i private boliger, i Levanger varslet/utført 1360 tilsyn 

og på Frosta ble det utført/varslet 380 tilsyn. Alt dette arbeidet (både feiing og tilsyn) ble utført 

ut ifra en risikovurdering av hvert enkelt fyringsanlegg og boenhet. 

 

Lovpålagt feiing og tilsyn av fritidsboliger har pågått hele 2019 i Levanger og Verdal kommune. 

I løpet av året har det blitt utført 760 tilsyn i fritidsboliger, i hovedsak i områdene Vulusjøen, 

Tomtvatnet, Vera og Sandvika.  

I Frosta kommune har vi ikke startet opp med tilsyn og feiing av fritidsboliger ennå. Våren 2019 

ble det utsendt infoskriv til alle registrerte eiere av fritidsboliger på Frosta. Vi informerte om 

planlagt oppstart i løpet av 2020, i tillegg ønsket vi tilbakemelding fra eierne om vi hadde riktig 

informasjon om fritidseiendommene. Det ble i tillegg arrangert et informasjonsmøte på Frosta i 

juni 2019, der hytteeierne hadde mulighet til å delta. Vi har mottatt tilbakemeldingsskjema fra 

ca. 1/3 av hytteeierne. Pr. 31.12.2019 er det registret ca. 4000 fritidsboliger i Levanger, Verdal 

og Frosta. 

 

I løpet av 2019 ble det registret utrykninger til totalt 15 meldte pipebranner, 9 i Levanger, 5 i 

Verdal og 1 på Frosta. 

 

Pr. 31.12.2019 er antallet ansatte i feieravdelingen 9 mann. 1 fagansvarlig, 7 feiersvenner og 1 

praksiskandidat. 1 ansatt (praksiskandidat) tok svennebrevet i feierfaget våren 2019. 

 

I tillegg til lovpålagt feiing og tilsyn i private boliger og fritidsboliger, har feiervesenet bidratt på 

Aksjon boligbrann, montering/demontering av trygghetsalarmer, deltatt på informasjonsmøter 

om forbud mot oljefyring, boligmessa på Verdal og informert innbyggerne om generell 

brannsikkerhet ved henvendelser. 

 

Det har blitt avholdt 6 avdelingsmøter i feiervesenet i løpet av året. 
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7.0 Beredskapsavdelingen 
7.1 Generelt  
2019 var et normal år for beredskapsavdelingen i IHBR og Frosta Brann og Redning med 

aktiviteter og øvelser. 

Mannskapene har gjennomført øvelsene med god lagånd og innlevelse. Vi har i løpet av dette 

året også fått tilganger til forskjellige objekter for å gjennom føre realistiske og gode 

røykdykker- og brannøvelser for mannskapene på alle brannstasjoner. I løpet av 2019 ble det 

også bestemt nybygging, oppgradering/utbygging av alle brannstasjonen i IHBR. 

Brannstasjonene i Verdal og i Frosta utbygges og ombygges. Arbeidene startet i løpet av høsten 

og tar sikte på å være utført i løpet av februar/mars 2020.  

 

IHBR har sammen med Stjørdal Brann og Redning vært med å arrangere grunnkurs deltid, som 

gikk på Stjørdal. IHBR stilte med 3-4 instruktører. IHBR stilte med fem elever. Elevene var 

meget godt fornøyd med kurset, en ros til alle instruktører for vel gjennomført kurs. 

 

Kjøretøyer: 
I 2019 ble det levert helt ny mannskapsbil til Frosta med one seven slukkeanlegg. Bilen som ble 

levert er en Scania fra Rosendal AS, til stor glede for mannskapene i Frosta som endelig fikk noe 

nytt. 

Det ble også levert ny tankbil til Levanger. Nytt chassi Volvo, men brukt melktank i syrefast stål 

på 15000 l. Bilen ble oppbygd lokalt i kommunen, hos RITEK AS. Den gamle tankbilen ble 

solgt.  

 
Ny tankbil Levanger 

 

 

Det er brukt betydelig midler på vedlikehold på de eldste kjøretøyene, L-3.1 og L-3.4. 

Det er også anskaffet to nye tilhengere, en på L1 og en på L2. Hengeren til L2 er en skaphenger 

som skal innredes med hyller for slanger og utstyr. 

Prosjekt ny lift ble påbegynt i høst og skal være klar i løpet av februar 2020. 

 

Mannskap: 

Når det gjelder mannskapene, så er det i dette året ingen som har sluttet eller begynt på Levanger 

eller Verdal. 

På Ytterøy har vi fått en ny mann i 2019. 

På Frosta har vi to som har permisjon og en av Ul’ene har sluttet for aldersgrensen. 
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7.2 Alarmer: 

 

Tabell 5. antall utrykninger per stasjon i 2018 og 2019 

Det har vært en nedgang på 25 alarmer/utrykninger i forhold til 2018. I Verdal ble det en økning 2019, 

etter tidligere års nedgang på 21 alarmer/utrykninger.  For Levanger sin del ble det en markant nedgang, 

dette skyldes i hovedsak nedgang i beredskapsoppdrag, i form av mottak av helikopter på sykehuset.  

 

Tabell 6. Hoved oppdragstyper for 2018 og 2019. 

 

I det store bilde så er det posten, unødige og falske alarmer, som fortsatt er stor, totalt 214 alarmer. Det 

er en økning med 20 alarmer. Her må det fortsatt jobbes mer opp imot bygningseierne og brukerne. Når 

det gjelder branner er det også en økning på 13 utrykninger som er til bekymring. Andre brannhendelser 

har en nedgang på 8 utrykninger. Dette kan være utrykninger som nå er kommet som branner. 

Ulykker holder seg stabilt, mens andre type oppdrag viser en markant nedgang. Dette skyldes i hovedsak 

reduksjon i antall helikopter landinger på sykehuset. 
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7.3 Alarmer 2019 
Levanger

 
Tabell 7. Oversikt over oppdragstyper fra Levanger stasjon. (Beredskapsoppdrag er hovedsakelig mottak av helikopter på sykehuset) 

Verdal 

 

Tabell 8. Oversikt over oppdragstyper fra Verdal stasjon. 
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Frosta

 

Tabell 9. Oversikt over oppdragstyper fra Frosta stasjon 

Ytterøy 

 

Tabell 10. Oversikt over oppdragstyper fra Ytterøy stasjon
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8.0 Satsingsområdet 2020 
 Ha fokus på sikkerhet for alle ansatte. 

 Ha fokus på rein og skitten sone, at mannskap blir minst mulig utsatt for brannrøyk  

 Ha fokus på risikoutsatte grupper og brannrisiko. 

 Holde opp tilsyn/ kurs/ undervisningsaktiviteten 

 Få redusert antall unødig alarmer/ utrykninger. 

 Få gjennomført utrykningsleder kurs på de brannkonstablene som trenger det. 

 Gjennomføre øvelser og opplæring i henhold til planer. 

 

 

 

 

 

 
Branntilløp i seng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


