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1. SAMMENDRAG.
Beredskap:
I 2009 ble brannvesenet alarmert 143 ganger, dette er en nedgang på 13 i forhold til 2008.
Av disse er 12 registrert som brann i bygning.
Det ble et år uten de helt store dramatiske hendelser. Brannen i kantinebygget i Vaterholmen
var den mest alvorlige.
I trafikken har vi hatt en liten nedgang i antall ulykker, og i 2009 var det 20 ulykker hvor
brannvesenet ble utkalt, og i ingen av disse var det omkomne.

Forebyggende:
Forebyggende arbeidet har brukt 1 årsverk i 2009 for å bistå med gjennomføring av tilsyn i
særskilte brannobjekt, i tillegg skal dette årsverket brukes til montering, reparasjon og
demontering av kommunens ca. 200 trygghetsalarmer, samt utføre kontroll av slokkemidlene i
kommunale bygg.
Det ble utført tilsyn i 100 % av de registrerte særskilte brannobjekt, i tillegg ble det registrert 4
nye objekter, slik at vi nå har totalt 75 objekter.
Med hjelp av midler fra Riksantikvaren er det også laget brannsikringsplan for Veita.
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2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.
Melding om brannvernet består av:
Brannsjefens skriftlige rapport til driftskomiteen.
Utfylt svarskjema til Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern.
2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.
2.1.1. ETTERLEVELSE AV BRANNORDNINGEN.
Både det beredskapsmessige og forebyggende arbeidet er utført ihht. gjeldende lover og
forskrifter.
Gjeldende brannordninger fra 1998 og er moden for revisjon.
Revisjon av brannordningen vil bli gjennomført ved et event. samarbeid med Levanger.
2.1.2. SAMARBEID MED ANDRE.
Samarbeide med politi, ambulanse, luftambulansen og nabobrannvesen (Levanger,
Inntrøndelag brannvesen og Åre) fungerer godt.
2.2. DRIFT AV BEREDSKAPSAVDELINGEN.
2.2.1. BEMANNING.
I løpet 2009 har vi hatt stabil bemanning og et lavt sykefravær.
Virksomhetsområdet har da totalt 6,6 årsverk (3 feiere, 3 brann, 18 deltid beredskap)
2.2.2. OPPLÆRING OG ØVELSER.
Øvelser er gjennomført ihht. øvelsesplan.
Følgende kurs ble gjennomført ved Norges brannskole:
3 ansatte har gjennomført deltidsgrunnkurs for brannkonstabler.
En lærling har gjennomført opplæring i feierfaget.
Ordingen med refusjon av treningsavgift på SPREK har en refusjon på 80 % og dette gir en
god motivasjon for å heve mannskapenes fysiske nivå.
I 2009 besto alle røykdykkerne den fysiske testen.
2.2.3. HMS.
Oppfølging/revisjon av prosedyrer og rutiner er en kontinuerlig jobb som vil forbedre vår
HMS-dokumentasjon.
Røykdykkerne gjennomfører hvert år både fysisk test og lege sjekk ihht. alder, for å kunne
godkjennes.
2.2.4. MATERIELL.
Det ble ikke gjort noen større innkjøp av materiell i løpet av året.
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2.2.5. VEDLIKEHOLD.
Vedlikeholdet i brannstasjonen blir utført av følgende:
Generelt internkontroll foretas av egne mannskaper
Service på røykdykkerutstyr og fylleanlegg for pusteluft utføres av røykdykker service
Større reparasjon av biler/EU-kontroll utføres av autorisert verksted.
2.2.6. UTRYKNINGER.
Brannvesenet har vært alarmert 143 ganger.
Tilsvarende tall for 2008 var 156.

Utrykninger : 2009
Brann i bygning
Falsk alarm
Unødig alarm
Skogbrann
Brann i gras/kratt
Bilbrann
Brann i camp.telt/vogn
Brann i fritidsbåt
Pipebrann
Annen brann
Brannhindrende tiltak
Trafikkulykke
Vannskade/Oversvømmelse
Akutt forurensning
Trygghetsalarm
Annen assistanse
TOTALT:

antall
12
1
47
0
3
4
1
0
8
9
6
20
4
2
0
26
143

Det totale antallet alarmer og brann i bygning i 2009 ble redusert med 13 i forhold til året før.
Den var branner i 2 eneboliger, en driftsbygning og et kantinebygg, ellers mindre branner.
Av de 12 brannene i bygning var det ingen dødsbrann.
Unødvendige alarmer viser en gledelig nedgang på 23 %, (dvs. 33 % av alle utrykninger var
unødig). Brannvesenet vil fortsatt jobbe med å redusere de unødige alarmene, dette gjøres
primært gjennom det forebyggende arbeidet men i tillegg blir det sendt ut krav om gebyr på
5000,- etter 3. unødige alarm.
Antall unødige alarmer er også redusert siste år, pga vi ikke rykker ut til private vaktselskap
som kun informerer om utløst røykvarsler.
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2.3. DRIFT AV FOREBYGGENDE AVDELING.
2.3.1. OPPGAVER.
Det ble i 2009 utført tilsyn ved 100 % av de særskilte brannobjektene.
I tillegg deltar brannvesenet på kampanjer i DSB regi, som aksjon boligbrann, røykvarslerens
dag og brannvernuka.
Brannvernuka avsluttes med en åpen brannstasjon hvor innbyggerne er flink til å møte opp,
mellom 400 – 500 stykker.
Resultatet fra de tilsyn som ble utført, samt aksjon boligbrann viser at det er mye arbeid som
må gjøres før situasjonen er tilfredsstillende for kommunens innbyggere.
2.3.2. UTADRETTET FOREBYGGENDE VIRKSOMHET.
Det forebyggende arbeidet som omfatter brannvernopplæring i barnehager, skoler, bedrifter,
foreninger blir utført der vi har mulighet.
I tillegg har vi gjennomført opplæring i bruk at slokkemidler etter ønske fra lokale bedifter /
virksomheter.
2.3.3. BRANNTEKNISK SAKSBEHANDLING FOR BYGGSAK.
Det ble ikke gjennomført noen forhåndskonferanser for bygg som senere blir spesielle
brannobjekter i 2009.
2.4. DRIFT AV FEIERVESENET.
Feiervesenet drives videre som før med 3 feiere, siste lærling gjennomførte sin svenneprøve
på høsten.
Det ble utført feiing i 43 % av skorsteinene og 12 % tilsyn i boenheter.
Feietilsyn ihht. forskrift utføres i hovedsak i perioden januar - mars.
Forskriften sier at både feiing og tilsyn skal utføres etter behov dog minst en gang hvert 4. år.
Innføring av behovsprøving er en prioritert sak og det jobbes nå med registrering av de enkelte
fyringsanleggene.
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3. PLAN FOR BRANNVERNARBEIDET 2010.
3.1. BRANN / OG FEIERVESENET.
I 2010 vil brannvesenet gjennomføre 100 % av lovpålagte tilsyn i særskilte brannobjekter.
Det vil ikke bli gjennomført grunnkurs deltid for brannkonstabler i 2010
Drift og vedlikehold av utrykningsmateriellet vil bli gjennomført innefor gitte rammer.
Arbeidet med HMS-internkontroll vil bli ført videre.
Vi vil delta i de kampanjer som DSB trekker i gang.
Delta i eldreprosjektet.
Innføre behovsprøvd feiing og feietilsyn.
Felles brannvesen ISK

Virksomhetsområdet brann og beredskap

Arnstein Kvelstad
Virk.leder/Brannsjef
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1. Kommune/Brannvesen
Navn på utfyller (Etternavn, Fornavn):
Kvelstad, Arnstein

Rapportering for kommune:
1721

Type brannvesen:
Kommunen har eget brannvesen (inngår ikke i IKS/samarbeidsbrannvesen)
Rapportering for år:
2009

Navn på brannvesen:
Verdal brannvesen

Telefon brannvesen:
48094435

Navn på brannsjef (Etternavn, Fornavn):
Kvelstad, Arnstein

IUA-region:
Inntrøndelag

110-sentral i:
Namsos

E-postadresse brannvesen:
arkv@verdal.kommune.no

2. Særskilte brannobjekter
Totalt antall objekter:

aobjekter:
57

bobjekter:
11

cobjekter:
3

Antall ordinære tilsyn:

53

9

0

Antall tematilsyn:

0

Antall egenmelding:

4

2

Antall systemrevisjoner:

0

0

Antall kommunale bygg:

18

1

0

Antall tilsyn i kommunale bygg:

18

1

0

Er omsorgsboliger registrert som særskilte brannobjekter (§ 13):

Nei

Antall personer som utfører tilsyn med særskilte brannobjekter:

1

Antall personer (som utfører tilsyn) med kompetanse i henhold til § 7-6 i
dimensjoneringsforskriften:

1

3. Forebyggende brannverntiltak
Deltar brannvesenet i plan- og byggesaker:

Nei

Blir forhold som synes i strid med PBL (§ 108) meldt til plan og bygningsmyndigheten:

Ja

Er brannvesenet fornøyd med bygningsmyndighetenes oppfølging av rapporterte forhold:

Nei

Gjennomføres tilsyn med omsorgsboliger:

Nei

Med hvilket hjemmelsgrunnlag gjennomføres tilsynet:

Ukjent

Gjennomføres tilsyn med verneverdig trehusbebyggelse:

Nei

Med hvilket hjemmelsgrunnlag gjennomføres tilsynet:

Ukjent

Gjennomføres tilsyn med andre objekter:

Nei

Med hvilket hjemmelsgrunnlag gjennomføres tilsynet:

Ukjent

4. Feiing/tilsyn med fyringsanlegg
Ildsteder:

Antall:
9296

Antall tilsyn:
1265

Piper:

Antall:
6055

Antall feiet:
2622

Tar kommunene feie-/tilsynsavgift for boliger:

Ja

Antall tilsyn:
703

5. Personelloversikt
Totalt antall ansatte:

Antall heltid:
6

Brannsjef:

1

Leder forebyggende:

0

Forebyggende personell:

1

Leder beredskap:

1

Antall deltid:
18

Utrykningsledere:

4

Utrykningspersonell/brannkonstabler:

12

Annet personell:

1

Alarmsentraloperatører:
Feiermester:

0

Feiersvenner:

3

0

Ufaglærte feiere/lærlinger:
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6. Årsverk
Årsverk administrasjon:

1

Årsverk beredskap:

1

Årsverk forebyggende:

1

Årsverk feieenhet:

3

7. Øvrige ressurser
FIG-gruppe:

Antall personer i reservestyrke:
0

Antall personer i skogbrannstyrke:
0

FIG-gruppe:
*
Frigjøringsutstyr:

Utstyrspakke land
Middels

Utstyrspakke sjø
Liten

Frigjøringsutstyr:
*

Antall kjemikalieverndrakter:
3

Antall røykdykkere:
16

Antall kjemikaliedykkere:
8

8. Avtaler
Avtale type:
Avtale
Slokkeavtale i hele kommunen, områder eller enkeltobjekter med annet brannvesen (§ forhold:
11 e)
Gjensidig

Avtale med
kommune:
Åre, Sverige

Avtale type:
Avtale
Avtale om innsatsstyrke ved andre akutte ulykker enn brann med annet brannvesen (§ forhold:
11 f)
Gjensidig

Avtale med
kommune:
Levanger

9. Stasjoner
Overordnet vakt:

Stasjonsnavn:
Verdal

Type:
Hovedstasjon

Overordnet vakt:
*

Antall døgnkasernerte:
0

10. Kjøretøy
Stasjonsnavn:
Verdal

Årsmodell:
2007

Type kjøretøy:
Kombinert bil

Vanntankkapasitet:
3400

Stasjonsnavn:
Verdal

Årsmodell:
1991

Type kjøretøy:
Tankbil

Vanntankkapasitet:
13000

Stasjonsnavn:
Verdal

Årsmodell:
1982

Type kjøretøy:
Mannskapsbil

Vanntankkapasitet:
2400

Stasjonsnavn:
Verdal

Årsmodell:
2007

Type kjøretøy:
Kommandobil

Vanntankkapasitet:
0
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