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1.0 INNLEDNING 

2019 er tilbakelagt, og Brannvesenet Sør IKS (BvS) har gjennomført sitt 27. driftsår som interkommunalt 

brannvesen. Med de tilbakemeldinger vi mottar fra kommunene, styret og representantskapet, føler vi at 

BvS leverer den tjenesten som kommunene og våre innbyggere forventer. Dette er vi stolte av, noe 

samtlige heltid- og deltids brannmannskaper skal ha æren for. 

 

2019 har vært ett innholdsrikt og krevende år for BvS. Våren ble preget av flere større skogbranner i 

vestre del av vårt geografiske ansvarsområde. I tillegg til egne mannskaper, ble disse brannene godt 

håndtert med god hjelp fra Sivilforsvar og helikopterstøtte.  

Juli 2019 ble organisasjonen rammet av en tragisk ulykke. En av våre mannskap mistet livet i utforkjøring 

med brannbil under utrykning. Hendelsen har satt et tydelig preg på resten av 2019, og vil fortsette å 

prege organisasjonen og involverte i lang tid fremover.  

Ved stasjonen i Mandal gikk en trofast medarbeider gjennom 33 år, Sverre Jakobsen, bort etter meget kort 

tids sykeleie.  

2019 har også markert starten på en omfattende utskifting av ledelse i BvS. Etter 44 års tjeneste gikk 

brannsjef Jon Inge Aasen over i pensjonistenes rekker 31.10.19. Har ble etterfulgt av ny brannsjef Knut 

Berg Bentsen. Videre utskifting fortsetter i begynnelsen av 2020 som følge av at flere når pensjonsalder. 

 

Samfunnet og dets ulykkes potensiale er i kontinuerlig utvikling, noe som setter nye krav til at brann- og 

redningsvesenet er rustet og forberedt på de oppgaver og utfordringer som kommer. Det er derfor en 

kontinuerlig prosess å utvikle brannvesenet i den retning kommunene (eierne) synliggjør gjennom sin 

utarbeidelse av ROS-analyser og beredskapsplaner. Vi merker også forventningene fra regionens 

innbyggere med tanke på at oppgaveporteføljen omfatter stadig flere tjenester innenfor rene 

redningsoppdrag, f.eks ved skred (jord, stein, snø) og flom/oversvømmelse.  

 

BvS har 28 heltid- og 165 deltidsansatte. I løpet av de siste årene har vi hatt et generasjonsskifte i 

deltidsstyrken. Det er en utfordring å rekruttere nytt personell i hht krav i dimensjonerings-forskriften, 

bopel og arbeidsplass skal være maksimum 4 minutter fra brannstasjonen. Slik arbeidssituasjonen er i 

distriktet, med mange som pendler, må vi akseptere at beredskapen er redusert på den enkelte stasjon på 

dagtid. For å sikre oppmøte av tilstrekkelig antall brannmannskaper ved alarm, kaller vi også ut 

nabostasjon ved bygningsbranner etc. 

 

Å være tilsatt i brannvesenet er ikke noe «ni til fire» jobb, men en livsstil. Samtlige brannmannskap, 

heltid- og deltidsansatte, går med varslingsenhet hele døgnet, enten de har vakt eller fri, noe vi også er 

helt avhengig av. Den holdning mannskapene viser til raskt oppmøte når alarmen går, samt den jobben 

som utføres, er bare enestående. 

 

For å lykkes som brannvesen i bygd og by, er vi avhengig av hver enkelt medarbeider. Området vårt er 

geografisk stort, branner og ulykker må håndteres av lokale brannmannskap, noe de også gjør på en 

glimrende måte. Ved behov for ytterlige ressurser, sideforflyttes personell og materiell, nabostasjon 

rykker ut, samme gjør heltidsmannskap fra Mandal med tyngre utstyr, stigebil, redskapsbil, røykdykkere, 

froskemenn, kjemikaliedykkere etc. 

 

  



2.0 VIRKSOMHET / ANSVAR / SAMARBEID. 

 

2.1 Dekningsområde  

BvS er et interkommunalt brannvesen for kommunene Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, 

Lyngdal og Åseral.   

Dette utgjør et folketall på vel 51.650 og et areal på 4.166 km². 

 

2.2 Virksomhetsområder 

Brannvesenets virksomhet kan deles inn i  

 Utrykning/beredskapstjeneste ved brann- og ulykke 

 Forebyggende brannvern 

 Feiing- og tilsyn av fyringsanlegg 

 

2.3 Virksomhet 

BvS er eget rettssubjekt, med hovedkontor i Mandal. I Mandal og Farsund har vi heltids bemanning på 

beredskap, forebyggende og feieravdeling. I Kvinesdal er det en heltidsansatt på forebyggende avdeling.  

Øvrige stasjoner i regionen er ubemannet (brannstasjoner med deltidspersonell).  

 

2.4 Formål og ansvarsområde 

Formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og 

ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art innenfor det til enhver tid gjeldene 

regelverk. 

Primært er BvS opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot 

vederlag til andre kommuner eller virksomheter. 

 

BvS`s oppgaver- og plikter i henhold til  

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §11: 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 

brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker  

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn  

c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 

transport av farlig gods på veg og jernbane  

d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner  

e) være innsatsstyrke ved brann  

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- 

og sårbarhetsanalyse  

g) etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen  

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg  

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets 

gjennomføring av oppgavene i første ledd. 

 

2.5 IUA Vest Agder 
Beredskapsområdet IUA Vest-Agder (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning) består av 

kommunene i BvS samt Flekkefjord og Sirdal. Interkommunalt samarbeid om akutt forurensning ble 

opprettet i 1997 etter reglene i kommuneloven § 27. Beredskapen er organisert med eget styre og 

regnskap. Kommunenes myndighet etter § 43 i forurensningsloven er delegert til forurensningsstyret. 

Beredskapen er organisert med kontor og sekretariat hos BvS som er vertsbrannvesen, brannsjefen er også 

daglig leder av IUA Vest Agder. 



2.6 Samarbeid på Agder 

Brannsjefene på Agder har etablert «Brannsjefsforum Agder», et forum brannsjefene møtes ca 4 ganger 

årlig. 

Målsetting med forumet er å bistå hverandre til å utføre en best mulig jobb, arbeide for mest mulig likhet 

brannvesenene imellom, vedrørende lønn, arbeidsvilkår, uniformering, HMS, øvelse, kompatibelt utstyr 

etc. 

 

2.7 Gjensidig bistandsavtale 

Det er inngått gjensidig bistandsavtale mellom samtlige brannvesen på Agder om bruk av hverandres 

ressurser ved store hendelser. Økonomisk skal det være etter selvkostprinsippet, det brannvesen som får 

hjelp skal kun betale for direkte lønnsutgifter under hendelsen. 

 

2.8 Sivilforsvaret 

Sivilforsvaret er en statlig støtteressurs for nødetatene. Vest Agder Sivilforsvarsdistrikt (VASF) som vi 

sorterer til, har vi et tett og godt samarbeid med. VASF øver jevnlig med nød- og beredskapsetater. 

 

3.0  ORGANISASJON 

 

3.1 Interkommunale organ 

Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivåer: 

 Representantskap 

 Styre 

 Brannsjef (daglig leder).     

 

3.1.1 Representantskapet 

Det øverste organ for BvS er representantskapet, og består av ordførerne i eierkommunene. I 2019 

behandlet representantskapet 23 saker. 

 

3.1.2 Styret 

Representantskapet velger styrets medlemmer med vararepresentanter, leder og nestleder for 

kommunevalgperioden på 4 år. Hver kommune er representert med ett styremedlem, unntatt Mandal som 

har to. Tillitsvalgte er representert med 3 representanter, to fra heltidsansatte og èn fra de deltidsansatte. I 

2019 behandlet styret 29 saker. 

 

3.1.3 Årlig evaluering av styret 

Representantskapet har vedtatt at styrets arbeid skal evalueres. Styrets egenevaluering skal gjennomføres 

på årets siste møte. Evalueringen avsluttes med at styret vedtar om det har oppfylt styreinstruksen i 

perioden. Styret og administrasjonen utarbeider deretter et oppsummeringsnotat. Eventuelle pålegg om 

konkrete tiltak kan vedtas i separat sak, dersom dette anses hensiktsmessig. 

 

3.2 Brannvernmyndighet / delegasjon 

En kommunes brannvernmyndighet ligger i utgangspunktet til kommunestyret. De fleste brannvernsaker 

er imidlertid av faglig karakter, på denne bakgrunn har kommunestyrene delegert myndighet etter lov om 

vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 

eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter til brannsjefen. 

Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker eller saker/områder som loven legger 

til kommunestyret selv. 

Viktige og prinsipielle saker vil normalt være: 

 Dokumentasjon av brannvesenet 

 Plan for brannvernarbeidet 

 Tvangsmulkt 

 Tvangsgjennomføring av pålegg 



 

For avgjørelser truffet av brannsjefen vil styret bli klageinstans og for avgjørelser truffet av 

kommunestyret vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bli klageinstans. 

 

3.3 ROS-analyse / brannordning. 

Revidert ROS-analyse del 1 for BvS ble behandlet og godkjent av styret i 2019. Arbeidet med del 2 

(forebyggfende – og beredskapsanalyse) ble ikke ferdigstilt i 2019. Arbeidet tas videre i 2020 og vurderes 

i lys av reviderte/nye ROS-analyser for sammenslåtte kommuner.  

 

 

3.4 Personell  

Brannvesenets personellressurser består av 28 heltid- og 165 deltidsstillinger.  

 

Administrasjonssjef og brannsjef utgjør stab. Brannsjefens ledergruppe består av stab, avdelingsleder 

Beredskap, Forebyggende- og Feieravdeling. 

 

 
 

3.4.1 Heltidsansatte   

Brannsjef       Jon Inge Aasen 

Administrasjonssjef     Kari Ur Løvaas     

 

Beredskapsavdeling, Mandal 

Avdelingsleder     Tor Oddvar Torkildsen 

Stasjonsleder      Trond B.Risnes 

3 utrykningsledere, 7 brannkonstabler      

 

Farsund 

Stasjonsleder/utrykningsleder   Jan Alf Danielsen 

3 utrykningsledere, herav 1 deltid 

 

 

Forebyggende avdeling, Mandal 

Avdelingsleder     Torbjørn Høyland 

1 inspektør, (1 vakant) 

        

 

Brannsjef

Avdelingsleder beredskap

12 heltid - 165 deltid

utr.ledere / konstabler 

Avdelingsleder 
forebyggende

3 inspektører

2 brannmestere

Avdelingsleder feieravd.

1 feierformenn

4 feiersvenner

Administrasjonssjef

stab



Farsund   Kvinesdal 

2 inspektører  1 inspektør 

 

Feieravdeling, Mandal 

Avdelingsleder     Endre Børufsen 

Feierformann (50 % stilling),  

3 feiersvenner      

1 hjelpearbeider 

 

Farsund 

1 feiersvenn       

 

3.5 Brannmannskaper i beredskapsstyrken 

Vi har 12 heltid og 165 deltids utrykningsledere/brannkonstabler, herav 132 røykdykkere i regionen 

fordelt på følgende brannstasjoner/depot: 

Blant 165 deltidsstillinger har vi følgende stillingsstørrelser: 

 

Personell i dreiende vakt: 19 - 25 % stilling    33 utrykningsledere / konstabler 

Personell i dreiende vakt:    14,36 %   ”      4 konstabler  

Uten vaktordning:   ca 1-2 %    ”  128 utrykningsledere / konstabler 

 

 Overodnet vakt   Utrykningsleder   Brannkonstabel 

Innsatsleder brann    

 

3.5.1 Mandal 

 

 
L 11   L 10   L 14   L 13 

 

 

    
 L 12   L 15   L 01   L 09 

 
Alle heltid  6 deltid brannkonst. +2 forebyggende, totalt 18 røykdykkere 

 

3.5.2 Farsund 

 

     
 L 71    L 75    L 74 

 

  
3 heltid utrykningsledere,  1 deltid utrykningsleder, 14 deltid brannkonstabler,  



totalt 18 røykdykkere 

Vanse 

    
    M71  6 røykdykkere 

 

 

3.5.3 Audnedal 

 

Konsmo 

    
    L 31  7 røykdykkere 

 

Byremo 

    
    M 31  8 røykdykkere 

 

3.5.4 Hægebostad 

 

Birkeland 

    
    L 61  5 røykdykkere 

Eiken 

    
    M 64  5 røykdykkere  

 

 

3.5.5 Kvinesdal 

 

Åmot 

      
  L 81     L 84   L 88 

    
    14 røykdykkere 

 

Kvinlog 

     
    M 81   5 røykdykkere 

 



3.5.6 Lindesnes 

 

Spangereid 

    
    L 41   5 røykdykkere 

Vigmostad depot   

    
    M 41   1 røykdykker 

3.5.7 Lyngdal. 

 

 
 L 51    L 54  16 røykdykkere 

 

3.5.8 Marnardal 

 

Voan 

     
     L 91   10 røykdykkere 

Bjelland depot 

      
     M91 

 

 

3.5.9 Åseral 

 
 L 21   L 24    12 røykdykkere 

 

 

 

 

 

  



 

Kommune  

 

Antall mannskap Herav røykdykkere 

Audnedal Byremo 12 9 

 Konsmo 12 5 

Farsund Sentrum 18 18 

 Vanse 8 6 

Hægebostad Birkeland 8 5 

 Eiken 8 3 

Kvinesdal Åmot 16 14 

 Kvinlog 8 6 

Lindesnes Spangereid 12 5 

 Vigmostad 8 1 

Lyngdal Sentrum 17 17 

Mandal Sentrum 19 19 

Marnardal Bue 12 9 

 Bjelland 8 0 

Åseral Kirkebygda 16 8 

 

3.6 Tillitsvalgte 

Fagforbundet (NKF): Jahn Haaland   

Delta:    Egil O. Knustad 

NITO:    Lisa Flage  

Deltidsmannskap: Audun Rossevatn 

 

Ansattes representanter i styret: Jahn Haaland, Egil Olav Knustad og Audun Rossevatn. 

 

3.7 Tiltak for likestilling 

Brannvesenet er en mannsdominert virksomhet, noe som vises i søkermassen.  

I yrkesbrannvesen har rekruttering vært personell fra fagmiljø som bilmekaniker, snekker, rørlegger, 

sveiser, elektriker, etc. Kvalifiserte søkere til stillingene har vært menn.  

 

BvS vil oppmuntre og legge til rette for kvinnelige søkere til ledige stillinger. Vi har kvinnelig 

administrasjonssjef, inspektør på Forebyggende avdeling samt 5 kvinner i deltidsstyrken ved 

brannstasjonen på Byremo, Lyngdal, Vigmostad og Åseral. 

 

3.8 Seniorpolitikk 

Den alminnelige aldersgrensen i samfunnet er 70 år. Heltidsansatte brannkonstabler og utrykningsledere i 

beredskapstjeneste har særaldersgrense på 60 år. Ansatte for øvrig, avdelingsledere, feiere, brannsjef har 

særaldersgrense 65 år. Det er mulighet til å fratre stillingen etter 85-års regelen, dvs. inntil tre år tidligere 

dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år. 

Bakgrunn for særaldersgrense på 60 år for heltidsansatte utrykningsledere/brannkonstabler er den fysiske- 

og psykiske belastning man blir utsatt for i forbindelse med vakttjeneste og førsteinnsats ved utrykning til 

brann- og ulykke. 

 

Det foreligger ingen vedtatt seniorpolitisk plan.  

 

  



4.0  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

 

4.1 Mål for HMS arbeidet: 

Målsettingen for HMS arbeidet i BvS er å ha en god og sikker arbeidsplass, der det psykososiale og 

fysiske arbeidsmiljøet skal ha fokus.  

 Det skal ikke som følge av vår aktivitet oppstå skade på personer, verken fysisk eller psykisk, og 

så langt det er mulig ikke medføre legebesøk eller fravær i jobben. 

 Det skal som følge av vår aktivitet ikke oppstå unødvendig utslipp til det ytre miljø. 

Dersom disse målene ikke blir nådd skal det føres som avvik, og tiltak skal iverksettes. 

 

4.2 Avvik 

Hensikten med å melde avvik er å ivareta tredjeperson, ansatte, materiell og miljø. Avviksregistrering og 

håndtering skal fange opp brudd på rutiner og instrukser, og identifisere forhold som kan bidra til læring, 

forebygging og forbedring. 

Vi har som mål å ha en kultur for at avvik skal være en akseptert måte å få til forbedringer. Det har vært 

en nedgang i antall avvik de siste årene. Dette til tross for at det er enkelt å melde avvik ved bruk av 

nettsida. Noe av årsaken kan være at enkelte avvik blir lukket uten at det meldes, andre meldes via e-post 

som ikke blir registrert i avvikssystemet. Vi tilstreber at avvik skal lukkes så raskt som mulig. 

 

4.3 Skader på personell 

2019 har vært et dystert år met tanke på skade på eget personell. 14.juli 2019 havnet en av våre brannbiler 

utfor veien. I utforkjørselen omkom en av våre mannskaper og 4 andre fikk moderate skader med kortere 

sykehusopphold. En av mannskapene er fortsatt sykemeldt fra tjenesten i BvS pga reaksjoner etter 

hendelsen.  

 

Som nevnt innledningsvis i årsrapporten har hendelsen satt dype spor i organisasjonen. Den har på en 

nådeløs måte minnet oss på at det er betydelig risiko knyttet til utøvelsen av yrket.  

I det videre arbeidet har vi igangsatt intern gjennomgang av instrukser og rutiner. Det er under etablering 

et bredt sammensatt HMS-utvalg. Målet er å løfte arbeidet med helse, miljø og sikkerhet slik at vi kan 

unngå ulykker med slik alvorlig skade på våre mannskaper.  

 

4.5 Verneombud 

Hovedverneombud: Kristoffer B. Salvesen  

 

4.6 Helseundersøkelser for mannskap i beredskapsavdeling (brannkonstabler inkl. røyk, 

kjemikalie- og redningsdykkere) 

 

BvS er tilknyttet bedriftshelsetjenesten (BHT), som er en godkjent bedriftshelsetjeneste. 

BHT bidrar med råd og veiledning i saker som gjelder helse, miljø og sikkerhet. 

Det er krav til at alle røykdykkere skal til legeundersøkelse basert på alder: 35 år og hvert annet år etter 

40 år, hvert år etter 50 år. 

Heltidsansatte gjennomfører helseundersøkelsen hos bedriftslegen, deltidsansatte hos egen fastlege.  

Etter påpekning fra Arbeidstilsynet er det fra 2019 innført helseundersøkelse også for de deltidsmannskap 

som ikke er røykdykkere.  

 

4.7 Defusing/debrifing 

Som det blir beskrevet i pkt 8, blir brannmannskapene kalt ut på helseoppdrag, derav 36 akutte hendelser 

meldt som hjertestans. Dette kan være dramatiske opplevelser, særlig på små steder der alle kjenner alle. 

Denne type oppdrag samt andre dramatiske hendelser våre mannskaper blir utsatt for, er BvS opptatt av 



best mulig oppfølging av mannskapene i ettertid, både med defusing / debrifing, og med en telefon etter 

noen dager. Vi opplever at denne oppfølgingen er viktig, og at mannskapene setter pris på den. Det kan 

være aktuelt med en til en samtaler etter alvorlige hendelser.  

 

 

4.10 Sykefravær 
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1100 Beredskap 3,78 0,38 3,4 

1200 Feieravd. 0,56 0,56 0 

1400 Forebyggende 8,06 1,59 6,47 

  3,74   

 

Sykefraværet i beredskapsavdelingen har vært rimelig stabilt sammenliknet med 2018. Gledelig er det å se 

at korttidsfraværet er meget lavt.  

Det er bemerkelsesverdig lavt sykefravær på feieravdelingen, og her har det i 2019 ikke vært langtidsfravær.  

Fraværet på forebyggende avdeling er noe opp i forhold til 2018, og skyldes i hovedsak et langtidsfravær.  

 

4.12 Fysisk test og trening. 

Alle røykdykkere skal gjennomføre fysisk test hvert år. Fysisk test er krevende, og BvS prøver så langt det 

er mulig å legge til rette for at mannskapene har muligheter for å trene. 

Alle nye mannskaper må gjennom legesjekk, fysisk test, enkel klaustrofobitest og test i høyde. Dette for at 

vi får et signal på om han/hun egner seg til å være røykdykker.  

 

Slik foregår fysisk test: 

For at testen, på så mange mannskaper, skal kunne gjennomføres på en mest mulig smidig måte, er vi 

3instruktører med hver våre oppgaver. Vi kan ha opptil 18-20 mannskaper gjennom på en kveld. 

Tredemølle blir fraktet til aktuelle brannstasjoner. Før test igangsettes, skal blodtrykk måles, testpersonen 

skal ikke ha et blodtrykk over 160/90. 

 

Følgende tester skal gjennomføres: 

Fysisk utholdenhet - Testpersonen skal gå på tredemøllen i romtemperatur (16-24 °C), uten å holde seg i 

rekkverket, og båndet skal ha konstant hastighet på 5,6 km/t (10,4 min/km). Testen tar åtte minutter og 

brannmannen skal gå med utrykningstøy og flasker på til sammen 23kg. 

 

Muskelstyrke - Test av ben- og hofteleddsstrekkere  

Røyk- og kjemikaliedykkeren har på joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse, 

vernejakke og en 18 kg tung stålflaske (eller annet, som f.eks. en 18 kg tung sandsekk) på ryggen. Kravet 

er å gjennomføre minst 15 stk. 

 

Test av armstrekkere og brystmuskulatur 

Han eller hun legger seg ned på gulvet i fot-håndstående. Håndflatene plasseres i gulvet med skulderbreddes 

avstand med fingertuppene pekende fremover. Kroppen skal være helt strak. Kravet er minst 7 repetisjoner. 

 

Test av armbøyere og skuldermuskulatur 

Røyk- og kjemikaliedykkeren henger under en bom med undertak (håndflatene mot ansiktet).  

Her er kravet 15 repetisjoner. 



 

Brannmannskaper i vakt skal bestå fysisk test hvert år. 

 

5.0  ØVELSER – KOMPETANSEHEVING 

Brannvesenets hovedoppgave i samfunnet er å forebygge brann- og akutt 

forurensning samt trene beredskapsstyrken til å takle de oppgaver vi kan bli 

stilt ovenfor.  

Brannvesenets drift i seg selv påvirker ikke det ytre miljø. Men jfr. 

røykdykkerveiledningen skal samtlige røykdykkere gjennomføre èn varm 

øvelse i året.  

 

5.1 Brannøvingsfelt 

I samarbeid med Alcoa Norway i Farsund har vi utviklet og bygget et øvelsesområde bestående av 

utrangert smelteovn og containere. Her kan vi øve brannmannskapene på arbeid i brannmiljø, hvor vi kan 

oppnå høy temperatur som tilfredsstiller våre behov til varm øvelse.  

I tillegg er det en egen 40 fots container som er innredet som labyrint for test av klaustrofobi i fbm årlig 

test av røykdykkere. 

Øvelsesområdet brukes også ved gjennomføring av grunnutdanning av deltids brannmannskap.  

 

5.2 Varm røykdykkerøvelse. 

Heltidsansatte ved brannstasjonen i Farsund har ansvar for drift og utvikling av øvelsesområdet. De 

utvikler øvingsfeltet fortløpende. Samtlige røykdykkere i BvS skal gjennom èn ”varm røykdykkerøvelse” 

årlig. Denne øvelsen blir lagt til øvingsfeltet, dersom vi ikke har et hus vi kan brenne lokalt. Øvingsfeltet 

er i kontinuerlig utvikling, med svært gode tilbakemeldinger fra mannskapene. 

 

5.3 Krav til øvelse 

Røykdykkerveiledningen og Helse Miljø og Sikkerhet setter krav til kompetanse og øvelse ihht de 

oppgaver man kan bli stilt ovenfor.  

Røyk- og kjemikaliedykkere må vedlikeholde og utvikle sine kunnskaper og ferdigheter gjennom 

tilrettelagte årlige øvelser. Arbeidsgiver har ansvar for å utarbeide årlige øvelsesplaner.  

 

Øvelsesfrekvens.  

Personell som utøver røykdykkerinnsats må minst ha: 

 4 røykdykkerøvelser per år, herav minst èn varm øvelse. 

 

Personell som utøver både røyk- og kjemikaliedykkerinnsats må minst ha: 

 6 røykdykker- og kjemikaliedykkerøvelser per år, herav minst èn varm røykdykkerøvelse og èn 

skarp kjemikaliedykkerøvelse 

 

Øvelse, opplæring og kompetanseheving av heltid- og 

deltidsmannskap er en viktig og prioritert oppgave. Èn 

person fra ledelsen er ansvarlig for all opplæring og 

øvelse av brannmannskapene. Heltidsansatte 

utrykningsledere og brannkonstabler er instruktører 

under øvelse- og opplæring av deltidsmannskapene.  

 

 

 

 

5.4 Øvelser brannmannskap heltid 

Kasernert styrke Mandal: 

Kasernerte brannmannskap i Mandal har øvelse hver mandag. 



Vaktlag, utrykningsleder + 3 brannkonstabler.  

Mandag kl. 08.30 – 15.00     Brann, redning- og vanndykkerøvelse.  

 

5.5 Øvelser brannmannskap deltid dreiende vakt 

I Farsund og Lyngdal har vi vaktlag på 4 personer, utrykningsleder og 3 konstabler, med vakt hver 

4. uke. Ved vaktbytte har påtroppende vaktlag gjennomgang av personlig verneutstyr, bil- og utstyr, 

sjåfør tester brannbil og tankbil. I løpet av året er det også fellesøvelser med samtlige ansatte på  

stasjonen. 

 

Lyngdal: 

Mandag kl. 17.00 – 18.00 Vaktlaget på 4, utrykningsleder + 3 brannkonstabler 

 

Farsund: 

Mandag kl. 18.00 – 19.00 Vaktlaget på 4, utrykningsleder + 3 brannkonstabler 

 

5.5.1 Øvelser brannmannskap deltid uten vakt 

For de resterende 132 deltid brannmannskaper har vi gjennomført 6 - 10 øvelser  à 2t løpet av året. 

 

5.5.2 Innsats øvelser brannmannskap deltid dreiende/uten vakt. 

Alle stasjoner som har deltids brannmannskaper gjennomfører to innsatsøvelser årlig, hhv vår og  

høst. Tema for øvelsene varierer ut fra risiko i stasjonenes ansvarsområde.  

 

Eksempler på risiko: 

Sykehjem- og omsorgssenter, industri, kraftstasjoner, hoteller/overnattings steder, tuneller tog/vei. 

 

Andre temaer som inngår i innsatsøvelser: 

 Trafikkulykker der vi samhandler med andre etater 

 Vannforsyning til enkelte objekt 

 Redningstekniske utfordringer  

 

5.6 Vinterøvelse Ljosland 

Det blir gjennomført snøskredøvelse med brannmannskapene i Åseral hvert annet år. Øvelsen er et 

samvirke mellom Åseral kommune, Sivilforsvaret, lokal fjellredningsgruppe og BvS. Øvelsen ble sist 

gjennomført i mars 2018.  

 

5.7 Samvirkeøvelse politi, ambulanse- og brann 

Representant fra politiet, ambulansetjenesten og BvS utgjør en arbeidsgruppe for planlegging og 

gjennomføring av 3 samvirkeøvelser per år. Tema er aktuelle scenario nødetatene kan bli stilt ovenfor. 

Trafikkulykke, brann i tunnel, voldssituasjon, opplæring i bruk av Nødnett og redning av personer i 

ulendt terreng osv. 

Samvirkeøvelser er utrolig verdifullt med tanke på jobben vi sammen skal utføre på reelle hendelser ute på 

skadested. 

 

5.8 Hjertestarter 

BvS har nå anskaffet hjertestarter på brannbilen ved alle våre 15 brannstasjoner/depot. Opplæring i bruk 

av hjertestarter for profesjonelle mannskaper er omfattende De skal ha grunnopplæring og påfølgende 

årlig resertifisering.  

Erfaring de senere år viser et økende antall utrykninger for å bistå ambulansetjenesten med hjertestarter 

og bæreoppdrag. 

 

 

 



5.9 Pågående livstruende vold (PLIVO) 

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap), POD (Politidirektoratet) og Helsedirektoratet 

har utarbeidet en nasjonal prosedyre for håndtering av PLIVO hendelser som skal øves årlig. Det er 

politiets operasjonssentral som definerer hva som er en PLIVO aksjon, samt leder aksjonen. 

 

En av samfunnets viktigste oppgave er å beskytte befolkningen og yte rask, kvalifisert og koordinert hjelp 

når det inntreffer hendelser som truer liv og helse.  

Det fører med seg at brannvesen, politi og ambulanse må inn i nye roller for raskt å kunne eliminere en 

gjerningsperson og evakuere skadde effektivt. I enkelte situasjoner risikerer brannvesenet å være første 

utrykningsenhet på stedet. Det gjelder da å vite hva vår rolle er, og ikke minst våre begrensninger på 

hvordan vi skal reagere.  

Det gjennomføres fullskala øvelser på flere ungdomsskoler og videregående skoler i distriktet hvert år. I 

tillegg har vi en gjennomgang av PLIVO-prosedyrer på enkelte stasjoner hvert år. Dette gjennomføres 

som teori øvelse, med instruktør fra politiet og BvS. 

 

5.10 Overflateredning 

Etter å ha mottatt utstyr til overflateredning fra Gjensidigestiftelsen «Det store brannløftet», har vi nå 

etablert utstyr ved 4 brannstasjoner, hhv Farsund, Kvinesdal, Mandal og Åseral.  

 

5.11 LRS Øvingsutvalg 

Politimesteren har som leder for den lokale redningstjenesten på Agder opprettet LRS-øvingsutvalg. 

Utvalget består av politiet, Fylkesmannen, Sivilforsvaret, Sørlandets sykehus, Heimevernet og de 4 

brannsjefene for interkommunale brannvesen. 

Målsetting er å planlegge og gjennomføre èn stor øvelse på Agder hvert år. Øvelsene skal være av et 

omfang som også utfordrer beredskapsledelsen i angjeldende kommune. 

Øvelsen i 2019 hadde som hovedmål å trene stabsfunksjoner i langvarige (les skogbrann) hendelser på 

tvers av organisasjonsgrenser.  

 

5.12 Kompetanseheving / utvikling 

I tillegg til intern opplæring og trening, skjer planlagt kompetanseutvikling først og fremst ved Norges 

brannskole (NBSK) i Fjelldal og ved Kystverkets Beredskaps- og kontrollavdeling i Horten. 

 

5.12.1 Grunnkurs deltidsreformen 

Jfr Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen skal deltids brannmannskap gjennomføre 

grunnutdanning på lik linje med yrkes brannkonstabler.  

    

Kravene som stilles til deltidsansatte brannkonstabler er omfattende. Grunnkurs er normalt en avslutning 

på den 2-årige grunnleggende internopplæring for brannkonstabelen. Per dd mangler 50 av våre 

brannmannskaper grunnutdanning.  

Nytt regionalt grunnkurs er underplanlegging for 2020. Det påregnes at man utdanne 15-18 personer pr 

kurs. Etterslep på utdanning i kombinasjon med naturlig avgang på mannskaper ifbm pensjon, tilsier at 

regionale grunnkurs vil utgjøre en del av den regulære driften til BvS i kommende 4-5 års periode.  

   

5.12.2 Beredskapskurs trinn 1 

Det foreligger også krav om at deltid utrykningsledere skal ha gjennomført beredskapskurs trinn 1.  

Oppbyggingen og varigheten er samme som for grunnkurs.  

Vinteren 2018/2019 ble det gjennomført regionalt beredskapskurs trinn 1 for 9 utrykningsledere i BvS.  

 

5.13 Utvidet førerkort kl C og kode 160 

Jfr ROS-analysen til BvS må ca halvparten av deltidsmannskapene våre ha førerkort kl C / C1 for lastebil 

(stor brannbil/tankbil) og kode 160 som er kompetansebevis for utrykningskjøring. Ved ansettelse av nye 



deltidsmannskap prøver vi å rekruttere personell med førerkort kl C, men unge mennesker som har dette 

førerkort «vokser ikke på trær».  

I forhold til kravet i ROS-analysen har BvS et etterslep på utdanning førerkort klasse C på ca 20 personer, 

og for kompetansebevis kode 160 på ca. 25 personer. 

 

  



6.0  UTRYKNINGSTJENESTE 

 

6.1 Overordnet vakt - innsatsleder 

Innsatsleder brann er en dreiende døgnkontinuerlig vaktordning med kvalifisert personell som har 

brannsjefens myndighet i innsatssituasjon. BvS er organisert med felles innsatsleder brann for hele 

regionen. Ved større branner- og ulykker vurderer brannsjefen om han skal rykke ut i tillegg til 

innsatsleder. 

 

6.2 Innsatstid 
Innsatstid i henhold til «dimensjonseringforskriften» tilsier at: 

”Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., strøk 

med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.  

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den 

økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.  

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom 

styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 

minutter”.  

 

6.3 Vaktberedskap 

 

6.3.1 Mandal 

 

Beredskap innenfor ordinær arbeidstid, 4 personer kasernert: 

1 utrykningsleder 

3 brannkonstabler 

 

Beredskap utenfor ordinær arbeidstid på virkedager, 4 personer: 

1 utrykningsleder i kasernert vakt 

2 brannkonstabler i kasernert vakt 

1 brannkonstabel (deltid) på dreiende hjemmevakt 

 

Beredskap fra lørdag kl. 14 til mandag kl. 08 samt bevegelige helligdager, 4 personer i dreiende vakt: 

1 utrykningsleder. 

3 brannkonstabler (heltid / deltid). 

Ved fravær (sykdom/ferie/kurs) innenfor ordinær arbeidstid erstattes kasernert mannskap med annet 

dagpersonell. 

Ved fravær (sykdom/ferie/kurs) utenfor ordinær arbeidstid erstattes kasernert mannskap med dreiende 

hjemmevakt. 

 

6.3.2 Farsund 

Beredskap innenfor ordinær arbeidstid, 4 personer: 

1 utrykningsleder i kasernert vakt. 

3 brannkonstabler (deltid) på dreiende hjemmevakt. 

 

Beredskap utenfor ord. arbeidstid samt helg og bevegelige helligdager, 4 personer i dreiende vakt: 

1 utrykningsleder. 

3 brannkonstabler (deltid). 

 

6.3.3 Lyngdal 

Beredskap hele døgnet samt helg og bevegelige helligdager, 4 personer i dreiende vakt: 

1 utrykningsleder (deltid).  

3 brannkonstabler (deltid). 



 

6.3.4 Kvinesdal (Åmot) 

Beredskap hele døgnet samt helg og bevegelige helligdager, 1 utrykningsleder i dreiende vakt: 

Styrken for øvrig har ikke vakt. Hele styrken blir kalt ut ved bygningsbranner, øvrige utrykninger blir 

halve styrken utkalt. Det etableres vaktlag på 4 personer (utrykningsleder + 3 brannkonstabler) i dreiende 

vakt i Påsken, Pinsen, helgene i fellesferien, Nyttårsaften og ved enkelte større arrangement. 

 

6.3.5 Øvrige stasjoner 
Ved brannstasjoner forøvrig er det ikke krav til personell på dreiende hjemmevakt. Her blir hele 

styrken kalt ut ved alarm, erfaring viser at ca. 75 % av mannskapene møter utenfor ordinær arbeidstid. 

Brannmannskap har plikt til å møte på brannstasjonen når de mottar alarm over varslingsenhet. 

 

6.4 Krav til bopel- og arbeidssted i forhold til brannstasjonen 

Dimensjoneringsforskriftens krav om at brannmannskap skal arbeide og bo så nær brannstasjonen at de 

ved alarm kan møte opp i løpet av 4 minutter på dagtid og 6 minutter på nattetid klarer vi ikke å oppfylle i 

distriktet. Stadig flere mennesker dagpendler til jobb, det innebærer at styrken på de lokale 

brannstasjonene blir redusert på dagtid. Ved dårlig oppmøte blir dette løst ved at vi også kaller ut 

brannmannskapene fra nærmeste nabostasjon. 

 

6.5 Varsling av brannmannskap 

Nødnett samband er etablert og i god drift. Nødnett gir mulighet for felles samband med andre nødetater, 

ambulanse, brann og politi. I tillegg kan vi kommunisere med Sivilforsvaret, rednings- skøyta samt 

enkelte frivillige organisasjoner.  

Ved bruk av Nødnett i fbm brann- og ulykker, har det åpnet seg en ny «verden» for nødetatene 

Brannmannskapene varsles via Nødnett, brannmannskapene har sin personlige terminal 

(utvarslingsenhet). 

Mannskapene ved branndepot i Bjelland og Vigmostad blir ikke varslet via Nødnett, her blir det benyttet 

UMS-varsling (mobiltelefonvarsling). 

 

Erfaringslæring fra større hendelser, viser at det er en stor svakhet at brannmannskapene tilknyttet depot i 

hhv Bjelland og Vigmostad ikke har personlig terminal. Detter er en utfordring man blir nødt til å finne 

en løsning på.  

 

110-sentralen har mulighet til å sende ut fellesvarsling via mobiltelefon. Dette er kun et supplement, da 

det er et forskriftskrav om at varsling av brannmannskap skal skje via eget nett og varslingsenhet. 

 

Fylkesmannens arbeid med sikrere drift av Nødnett/eKom pågår og gir håp til gode resultater både med 

tanke på driftssikkerhet og dekningsforbedring.  

 

6.6 Felles 110-sentral 

Felles 110-sentral for Agder er lokalisert ved brannstasjonen i Arendal. 110-sentralen fungerer som 

sentralbord for melding om brann- og akutt forurensning for 29 kommuner med ca 300.000 innbyggere. 

Den er bemannet med 2-3 operatører gjennom hele døgnet.  

 

110-sentralen er organisert etter kommunevertsmodellen, finansiert i spleiselag mellom brannvesenene på 

Agder. 

Automatiske brannalarmanlegg er tilknyttet 110-sentralen, men kundeforholdet er mellom byggeier og 

lokalt brannvesen. 10 % av inntektene for automatiske alarmer tilfaller 110-sentralen. 

Brannsjefene på Agder utgjør styringsgruppe for sentralen. 

 

Kostnadene for drift av Nødnett er økende. Dette skyldes i all hovedsak forhold som er utenfor det 

enkelte brannvesens kontroll. Det kan nevnes at DSB etablerte ytterlige 7,5 årsverk for drift/oppfølging 



av Nødnett i 2019. I tillegg ble det startet et prosjekt med utarbeidelse av nytt 

oppdragshåndteringssystem. Kostnadene ved dette fordeles den enkelte 110-sentral, som viderefakturer 

de respektive brannvesen.  

 

Denne kostnadsutviklingen er styre og representantskap blitt underrettet om, og bedt om å ta videre i 

politiske kanaler.  

 

6.6.1 Samlokalisering av 110/112 

Stortinget har vedtatt nærpolitireformen, hvor antall politidistrikt skal reduseres fra 27 til 12 på 

landsbasis. Stortinget har videre vedtatt at politiets operasjonssentral 112 og brannvesenets alarmsentral 

110 skal samlokaliseres, med èn sentral i hvert politidistrikt. 110- og 112-sentralene skal etableres der 

hvor politimesteren har hovedsete, for Agder er det Kristiansand. Kostnader for flytting skal i hovedsak 

dekkes av staten. 

 

Felles 110-sentral for Agder er lokalisert på Arendal brannstasjon. Drift av 110-sentralen er en kommunal 

oppgave, et spleiselag som per dd drives etter kommunevertsmodellen av Arendal kommune, organisert 

etter kommuneloven § 27.  

Kristiansand kommune har fått oppdrag fra DSB å iverksette flytting av Agder 110-sentral. I den 

anledning er det nedsatt en prosjektgruppe med følgende kandidater; 

Harald Karlsen fra Kristiansand kommune leder gruppen, øvrige medlemmer er brannsjefene i hhv 

ØABV, KBR og BvS, samt leder av 110-sentralen og tillitsvalgt. 

Det har vært liten aktivitet i prosjektgruppen i 2019. 

Slik det ser ut per dd, vil det ikke bli samlokalisering før Agder politidistrikt kommer inn i nytt bygg eller 

nåværende lokaler blir renovert, tidligst 2022/23.  

 

7.0 MATERIELL 

 

7.1 Brannbiler – tankbiler. 

Samtlige brannstasjoner/depot har minimum brannbil med vanntank og tilhørende utstyr.  

Mandal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Åseral har også tankbil med 10–14 m³ vann. 

 

Brannbil i Audnedal (Konsmo og Byremo), Mandal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal, 

Spangereid, Marnardal og Åseral har redningsverktøy for frigjøring av fastklemte personer i bilvrak ved 

trafikkulykker. 

 

7.2 Spesialbiler 

Ved hovedstasjonen har vi tre spesialbiler som blir brukt i hele regionen: 

 Redskapsbil utstyrt med ekstra røykdykkerflasker, røykdykkerapparater, røykvifte, slangemateriell 

og utrykningsbekledning. I tillegg er bilen utstyrt med kald drikke, kaffetrakter, tørrmat (middag) 

etc. for servering til brannmannskapene under innsats. 

Etter endt brann blir alt infisert brannmateriell erstattet med rent utstyr fra redskapsbil. Det brukte 

utstyret blir tatt inn til stasjonen i Mandal for vask og istandsetting.   

 

 Èn rednings- og dykkerbil til bruk ved trafikk- og drukningsulykker. 

 

 Èn stigebil på 32 meters lengde, den er også utstyrt med vannkanon og mulighet for plassering av 

båre samt overtrykksvifte på kurv i enden av stigen. 

 

7.3 Nye biler 

I løpet av 2019 har vi anskaffet ny innsatslederbil L01 og varebil til feieravdeling avdeling.  

 

8.0 UTRYKNINGER  



Ingen omkom i branner 2019 i vår region. Hovedtrekk ved året er at antall boligbranner er noe redusert, 

antall utrykninger til trafikkulykker er over snittet. Det har vært en betydelig økning i antall utrykninger 

til unødige alarmer fra virksomheter med automatisk brannalarmanlegg.  

 

Utrykninger i Brannvesenet Sør IKS 2018. 

 Hendelser 2015 2016 2017 2018 2019 

8.1 Brann i bygning 31 48 39 48 32 

8.2 Brann i skorstein 14 18 21 19 20 

8.3 Brann i skog, grass, kratt (inn og utmark) 18 35 15 61 48 

8.4 Brann i personbil, bobil, lastebil, maskin 15 15 14 24 16 

8.5 Brann i fritidsbåt 0 1 0 3 0 

8.6 Brann i tog 0 2 0 1 0 

8.7 Annen brann 26 19 21 20 45 

8.8 Brannhindrende tiltak 23 29 34 27 2 

8.9 Dykkeroppdrag 5 10 6 17 5 

8.10 Trafikkulykke 55 57 37 54 70 

8.11 Redning hjertestarter, helseoppdrag 25 24 33 55 46 

8.12 Redning dyr i nød   3 6 12 

8.13 Andre ulykker/redningsoppdrag    4 23 

8.14 Bistand politi/PLIVO oppdrag    7 6  

8.15 Naturhendelser    4 3 

8.16 Akutt forurensning 10 0 6 13 8 

8.17 Unødig alarm el. ABA teknisk/ukjent 275 270 315 314 460 

8.18 Falsk alarm 8  4 26 23 

8.19 Andre oppdrag 184 182 217 79 14 

 Totalt antall utrykninger 735 710 756 782 883 

 

  



9.0  ARBEID / VEDLIKEHOLD 

 

9.1 Arbeid/vedlikehold utført av vaktstyrken i Mandal og Farsund 

Alt utstyr og brannmateriell blir kontrollert jevnlig. Ved brannstasjonene i distriktet blir internkontroll 

utført av lederen for den enkelte brannstasjon/depot. 

Alt materiell blir vedlikeholdt og reparert av brannmannskapene ved stasjonen i Mandal og Farsund.  

 

10.0  FOREBYGGENDE AVDELING 

Forebyggende avdeling har hovedkontor i Mandal med avdelingskontor på brannstasjonen i hhv Farsund 

og Kvinesdal. Bemanning i hht dimensjoneringsforskriften, èn ansatt per 10.000 innbyggere pluss leder, 

totalt 6 personer.  

 

10.1 Særskilte brannobjekt § 13 

Brannvesenet skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter 

m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. 

Brannvesenet skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse 

er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, 

herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av 

betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats. 

Brannvesenet skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn med byggverk 

m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle 

pålegg er fulgt opp. 

Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med 

andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. 

Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter. 

 

Tilsyn mot særskilte brannobjekt er ett av flere tiltak for å redusere brannrisikoen objektet. Tilsynet retter 

seg inn mot både eiere og brukere av et brannobjekt.  

 

Tilsynsobjektene er delt inn i 3 kategorier – a, b og c objekt. 

 

10.1.1 Særskilt brannobjekt gruppe a 

De viktigste objektene er i gruppe a som er bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange 

liv. Dette er gjerne bygninger eller områder hvor det oppholder seg et større antall mennesker så som 

sykehus, sykehjem, aldershjem og lignende. Videre kommer hoteller og andre overnattingssteder, 

barnehager, undervisningslokaler og andre forsamlingslokaler. Til sammen har BvS 321 a – objekter.  

 

10.1.2 Særskilt brannobjekt gruppe b 

Objekter av type b omfatter bygninger, anlegg, opplag, tunneler og 

lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i 

dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller 

hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser. Typiske 

objekter vil være fabrikker, tunneler m.m. GE Healthcare i Spangereid 

er en slik virksomhet.  

Til sammen har BvS 59 objekter av denne typen. 

 

 

10.1.3 Særskilt brannobjekt gruppe c 

Objekter av gruppe c er viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg hvor tilsynet skal gjennomføres 

minst hvert fjerde år. Til sammen har BvS 19. Dette er fredede bygninger – museer og samlinger, gamle 

kirker som ikke er registrert som a-objekt etc. 

 



10.01.04 Tilsyn i kommunale omsorgsboliger 

Som en direkte konsekvens av den om fattende brannen i omsorgsboliger i Kvinesdal, hvor 7 boliger i 

kjede brant ned, har forebyggende avdeling ført tilsyn med tilsvarende boliger i alle eierkommuner. Etter 

brannen i Kvinesdal ble det raskt rettet mistanke om at den hurtige brannspredningen skyltes 

dårlig/mangelfull seksjonering på loft. Tilsynsrunden bekreftet at dette var tilfelle ved en rekke 

bygninger. Forebyggende avdeling følger dette opp mot eierkommunene.  

 

10.2 Tilsyn mot anlegg med farlig stoff 

Brannvesenet har tilsynsmyndighet mot virksomheter som behandler eller lagrer varer som omfattes av 

«Forskrift om farlig stoff» Hvert år initieres en tilsynsaksjon mot virksomheter som behandler farlig stoff. 

Aksjonen for 2019 var rettet mot overflatestasjoner for drivstoff. BvS førte tilsyn med 7 slike anlegg i 

vårt ansvarsområde.  

 

10.3 Ytterligere sikringstiltak og beredskap § 14 

Brannvesenet kan pålegge nødvendige brannverntiltak i enkelttilfeller for ethvert byggverk, opplag, 

områder, tunneler m.m. 

Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge eier av ethvert byggverk, opplag, områder, tunneler m.m som anses 

å utgjøre en ekstraordinær risiko innen kommunen, å etablere en egen brann- og ulykkesberedskap, eller 

bekoste og vedlikeholde en nødvendig oppgradering av det kommunale brannvesen.  

 

10.3.1 Samordnet tilsyn i landbruket 

Det har i 2019 vært utøvd tilsyn mot landbruket. Tilsynene er et samarbeid mellom DLE, Arbeidstilsynet 

og BvS. 

 

10.4 Brannforebyggende tiltak 

 

10.4.1 Utadrettede brannøvelser: 

Vi gjennomførte brannøvelser for ansatte ved kommunale omsorgsboliger og sykehjem, samt øvelser for 

lag / foreninger, skoleelever og bedrifter. Institusjoner, lag- og foreninger betaler kun for medgått 

slokkeutstyr, bedrifter og lignende som er pålagt øvelser må eventuelt leie våre tjenester. 

 

Totalt har BvS vært ute ho ca 2.400 personer i forbindelse med disse øvelsene. 

 

Brannvesenet er behjelpelig med brannøvelse for kommunale pleie og omsorgsinstitusjoner. Den enkelte 

pleieinstitusjon må selv finne momenter for brannøvelse via sine egne risikovurderinger. 

 

Informasjonsvirksomhet tar brannvesenet ikke betalt for, dette ligger innenfor vårt ansvarsområde jfr. 

Brannloven. Brannøvelser på forespørsel fra bedrifter og opplæring i bruk av håndslokker i forbindelse 

med «Varmt arbeid»- kurs tar vi betalt for etter prisliste. Det differensieres ikke på avstand fra 

brannstasjon. Prisen er lik for en øvelse i Mandal som i Åseral. Kjøretid og avstand fra brannstasjonene 

vurderes ikke. 

 

10.4.2 Brannvernuka 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak arrangementet «Brannvernuka», denne 

arrangeres hvert år i uke 38 og avsluttes med ”Åpen dag på brannstasjonen” påfølgende lørdag. I 2019 ble 

det holdt åpen brannstasjon i Konsmo, Mandal og Farsund. Dagen ble gjennomført i samarbeid med 

Sivilforsvaret, Agder Energi og If forsikring. Politiet og ambulansetjenesten deltok også. Tiltaket er en 

kombinasjon av demonstrasjon av utstyr og informasjon om brannvern til barn og voksne Arrangementet 

er godt besøkt, og er et populært tiltak for barnefamilier. Til sammen var det innom ca. 800 – 1.000 

personer på arrangementene. 

Brannvernuke kolliderer hvert år med et annet arrangement i Kvinesdal. Vi har derfor utsatt «Åpen dag» 

til mai påfølgende år ved brannstasjonen på Åmot. Dette ble også gjort i 2019. 



 

10.5 Brannsjefen har behandlet etter delegert myndighet i brannvernlovgivningen 

Søknad om salg og lagring av pyroteknisk vare (fyrverkeri) etter Forskrift om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff. Sesongen 2019 var det i regionen til sammen 23 salgssteder for fyrverkeri. 

 

10.6 Aksjon boligbrann 

Aksjon boligbrann ble i 2019 fokusert rundt hjemmeboende risikoutsatte grupper med hovedvekt på 

flykningeboliger, samt rus og psykiatri. Vi opplevde å bli tatt godt imot – men enkelte var naturligvis 

skeptiske og ønsket ikke besøk. Det ble byttet batterier i røykvarslere og ellers informert rundt dette med 

brannfare.  

 

10.7 Barnehager 

Bjørnis har vært på besøk hos en rekke barnehager. Prosjektet er veldig godt mottatt. Barnene får blant 

annet med sjekklister hjem og er således fantastiske forebyggere i våre kommuner. 

 

10.8 6. Klasse 

Alle 6. klassinger for tilbud om opplæring innen brannvern og elsikkerhet. Dette har vært kjørt i mange år 

og er et samarbeidsprosjekt mellom DLE og Brannvesen. Prosjektet kjøres på hele Agder. I vår region har 

vi gjennomført teoriundervisning og praktisk bruk av håndslokker for elever i 6. klasse. Gjennomføringen 

er godt mottatt i skolene. 

 

10.9 Bekymringsmeldinger / risikoutsatte grupper 

Forebyggende avdeling utfører sammen med feieravdelingen tiltak rettet mot risikoutsatte grupper, og 

bekymringsmeldinger ovenfor disse. Dette er et vanskelig felt å navigere i, men vi har sammen med 

kommunen lykkes i opprydding av enkeltstående leiligheter – der beboer også har vært enig i dette. Vi 

har også vært på befaringer og «tilsyn» hos andre mennesker der vi ikke kommer til noe resultat. 

Tiltakene vi gjør må gå over en lengre tidshorisont da dette er arbeid med mennesker med psykiske 

utfordringer. Vi mener allikevel at arbeidet vil gi resultater over tid. 

 

10.10 Røykvarslerdagen 

I forbindelse med røykvarslerens dag, 1.desember, valgte BvS å være tilstede å markere dette på flere av 

julegrantenningene i området vårt.  

 

10.11 FN’s eldredag 

I forbindelse med FN’s eldredag bidro BvS på stand i Farsund og Kvinesdal. 

 

10.12 Komfyrvaktkampanjen 

En stor del av branner i bolig «tilberedes» på komfyren. BvS bidro på årets kampanje form av stand i 

Farsund og Kvinesdal hvor det ble informert med gode praktiske tips og tekniske hjelpemidler for å 

unngå denne hendelsen.  

 

 

  



11.0 FEIERSEKSJON 

 

11.1 Feieravdelingens drift 

Feiervesenet er organisert med kombinasjon av egne ansatte og feiermester på privat entreprise.  

 

Feieravdelingens ansatte består av avdelingsleder og 5 feiersvenner (4,5 årsverk), samt feiermester Frank 

Bertelsen på entreprise.   

Kontrakt med Frank Bertelsen løper fra 1.01.18 til 31.12.19, oppdragsgiver har opsjon på å forlenge 

kontrakten med 1 + 1 år på samme vilkår.  

 

Feieravdelingen har ansvar for utførelse av feiing og tilsyn med ca 21.000 fyringsanlegg i boliger i 

regionen. I tillegg er det i ny forskrift krav om at feiing og tilsyn også skal omfatte fritidsboliger. Innenfor 

våre eierkommuner er det ca. 12.000 fritidsboliger/ fyringsanlegg, totalt får vi dermed ansvar for ca. 

33.000 fyringsanlegg. 

 

Blant tilsynspersonene/feierne har en person fått ansvar for den daglige drift, det innbefatter arbeidslister 

samt oppfølging av tilsyn og feieroppdrag.  

 

Personell fra Forebyggende avdeling bistår Feieravdelingen med utførelse av tilsyn med fyringsanlegg i 

verneverdig tett trehusbebyggelse.  

 

11.2 Revisjon av avgiftsgrunnlaget 

Arbeidet med revisjon av antall skorsteiner som er registrert hos BvS opp mot hva den enkelte kommune 

har registrert fortsatte i 2019. Grunnet forskjellige dataprogrammer hos hhv BvS og den enkelte 

kommune, har det blitt avdekket en del divergens mellom disse systemene. Hensikten med revisjonen har 

vært å få grunnlagstallene som utgangspunkt for feieravgiften til å bli så korrekte som mulig. Samtidig 

har dette arbeidet lagt et godt grunnlag for å få oppfrisket rutinene som må være mellom BvS og den 

enkelte kommune, hva angår å utveksle informasjon om endringer i grunnlagstall.  

 

  



11.3 Produksjon 

Jfr Forskrift om brannforebygging fra 01.01.2016 er kravet til frekvens fjernet mens omfanget av 

byggverk økt. Hoved endringene fra gammel til ny forskrift er at alle byggverk som har fyringsanlegg 

skal feies og føres tilsyn med, basert på behov ut fra påvist risiko.  

 

Produksjon bolig 2019: 

2019 BOLIG UTFØRT FEIING IKKE FEIET 

SUM 
TILBUDT 
FEIING UTFØRT TILSYN IKKE TILSYN SUM TILBUDT TILSYN 

AUDNEDAL 395 132 527 18 4 22 

FARSUND 842 805 1647 143 188 331 

HÆGEBOSTAD 359 117 476 3 0 3 

KVINESDAL 1489 798 2287 15 6 21 

LINDESNES 753 367 1120 257 203 460 

LYNGDAL 1111 566 1677 53 30 83 

MANDAL 1550 1093 2643 695 500 1195 

MARNARDAL 872 282 1154 217 211 428 

ÅSERAL 222 95 317 8 0 8 

TOTALT 7593 4255 11848 1409 1142 2551 

       

Produksjon fritidsbolig 2019: 
     

2019 
FRITIDSBOLIG UTFØRT FEIING IKKE FEIET 

SUM 
TILBUDT 
FEIING UTFØRT TILSYN IKKE TILSYN SUM TILBUDT TILSYN 

AUDNEDAL 62 16 78 75 62 137 

FARSUND 157 138 295 166 279 445 

HÆGEBOSTAD 0 0 0 0 0 0 

KVINESDAL 5 5 10 4 1 5 

LINDESNES 4 1 5 2 0 2 

LYNGDAL 2 2 4 3 0 3 

MANDAL 5 4 9 5 0 5 

MARNARDAL 7 1 8 5 0 5 

ÅSERAL 210 197 407 206 178 384 

TOTALT 452 364 816 466 520 986 

 

 

 



 

11.4 Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg. 

Jfr. forskrift om brannforebygging § 17 skal kommunene sørge for feiing og tilsyn med alle fyringsanlegg 

som brukes til oppvarming av byggverk, etter behov. Dette innebærer at fritidsboliger, som tidligere har 

vært unntatt, nå er tatt inn som kommunenes ansvarsområde hva angår tilsyn og feiing. Dette vil medføre 

en stor økning av feie og tilsynsobjekter i tiden fremover. Gode rutiner og fleksible arbeidstidsordninger 

vil trolig bli meget viktig for å kunne nå ut til hytteeierne spesielt. 

 

Avdelingen tilstreber å kjøre intensive tilsyns/feierunder i de perioder det naturlig er stor tilstedeværelse i 

fritidsboligene, typisk vinterferieuker i innlandet. 

 

11.4 Fresing av pipe. 

Enkelte piper har mye beksot som bør fjernes for å forebygge pipebrann. Beksot er en glasshard hinne 

som er umulig å fjerne med ordinær feiing. Dersom beksot skal fjernes, må pipen freses, dvs at beksoten 

blir «slått av» ved bruk av kjetting på en drill. Dette er tidkrevende, men et viktig forebyggende tiltak. 

Fresing utføres av de heltidsansatte feierne.  

 

11.6 Inspeksjon.  

Feiervesenet disponerer videokameraer for innvendig inspeksjon av piper. Kamera brukes for å finne 

sprekkdannelser og elde som ikke kan oppdages fra yttersiden. Kamera nyttes alltid som del av kontrollen 

som gjøres av skorsteiner etter sotbrann (pipebrann) 

 

Tetthetsprøve med røykpatron blir fra tid til annen brukt for å sjekke om pipa har tilfredsstillende 

tetthetsgrad. 

 

11.7 Varsling av feiing og tilsyn. 

Alle arbeider i alle kommuner via SMS. Denne type varsling effektiviserer hverdagen til feieren samtidig 

som det muliggjør en toveiskommunikasjon med våre kunder. Erfaringene så langt er positive, samtidig 

som vi fokuserer på hele tiden å utvikle systemet til å bli så kundevennlig som mulig. 
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Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbeh. Knut Berg Bentsen  
 

 

 

JUSTERT INVESTERINGSBUDSJETT 2020 OG PLAN FOR 2020 - 2022.  
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler er revidering av investeringsbudsjett 2020 og investeringsplan 2020-2022 vedr 

vaskemaskiner og tørkeskap for utrykningstøy og røykdykkerutstyr for inntil kr. 950.000,- samt kjøp av 

ny løftebukk bilverksted for inntil kr 100.000,-. Investeringene dekkes via ubrukte lånemidler.  

 

 



 

Investeringsbudsj. 2020, justert investeringsplan 2020 – 2022 (endring i rødt 

21.03.2019        

 2019 2020 2021 2022 Total  

       

KLP 214 000 220 000 225 000 231 000 1 109 000  

L81     1 900 000  

L 12  900 000   900 000  

L 01 500 000    500 000  

L X4    1 363 000 1 363 000  

L X1 294 000    2 550 000  

L11 574 000 1 230 000 1 696 000  3 500 000  

LX4   500 000 900 000 1 400 000  

Vaskemaskin 700 000 950 000   950 000  

Løftebukk   100 000     

 2 282 000 3 400 000 2 421 000 2 494 000   

 

 

Trykte vedlegg: 

Ingen 

 

Saksframstilling 

For å oppnå mest mulig forutsigbare budsjett for kommunene, blir det hvert år avsatt midler på fond til 

investering. Investeringsbudsjettet går over 4-års periode med plan på utbytting av brannbiler, dykkerbil, 

tankbiler, krokbil, redskapsbil og høyderedskap. Investeringsbudsjett for 2019 og investeringsplan for 

perioden 2020 – 2022 ble vedtatt i møte i representantskapet 09.11.2018, sak 18/22. 

 

Innenfor vedtatt budsjettramme og plan er det behov for endringer i prioriteringene. Som følge av postalt 

tilsyn fra Arbeidstilsynet blir flere av deltids brannstasjonene i regionen renovert i løpet av 2019. Ved 

brannstasjonene i Farsund om Mandal er utbygging av nye vaske- og tørkerom for utrykningsbekledning 

og røykdykkerutstyr i ferd med å bli ferdigstilt. Disse bygge- prosjektene er finansiert med lånemidler. 

 

I opprinnelig investeringsplan for 2019 var det avsatt kr 700.000,- til innkjøp av vaskemaskin til stasjon 

Mandal, samt utstyrsvaskere og tørkeskap til begge stasjoner.  

På grunn av leveringstid på utstyr blir ikke dette utstyret levert før i 2020. 

 

Regnskapsmessig er derfor beløp avsatt til investering vaskemaskin før mot prosjektet for utbedring etter 

postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet for å rapportere balanse i investeringsregnskapet. Dette medfører at de 

avsatte 700.000 i investeringsprosjektet er overført frie lånemidler i prosjektet. Samlet er det pr 

31.12.2019 kr 1.228.069 i ubrukte lånemidler.  

 

Det må av denne grunn fattes et nytt vedtak for bruk av disse midlene i 2020. 

Videre er det avdekket at eksisterende vaskemaskin i Farsund ikke holder krav/er uegnet til vask av 

utrykningstøy pga meget lav sentrifugehastighet. Den opprinnelige rammen er heller ikke tilstrekkelig for 

å anskaffe tørkeskap på begge stasjoner. Dette er man avhengig av for å kunne tørke/impregnere 

utrykningstøy etter vask.  

Samlet kostnad for en vaskemaskin og et tørkeskap beløper seg til ca kr 250.000,- ferdig montert. 

 

Etter tilsyn på løftebukk i bilverksted på stasjonen i Mandal, ble det avdekket avvik av 

sikkerhetsbetydning som gjorde at denne er tatt ut av bruk. Bukken er fra 1977 og der er ikke mulig å 

skaffe deler som gjør at denne kommer i bruk igjen. 

Bukken er et sentralt verktøy for vedlikehold av etatens biler. Vedlikehold på biler gjøres som kjent av 



egne ansatte og er en stor besparelse i forhold til driftsutgifter som ellers måtte påregnes dersom arbeidet 

skulle settes ut i markedet. 

Det har vært gjennomført forespørsel til forskjellige leverandører på hva ny løftebukk vil koste. 

Kostnadsbilder inneholder flere faktorer, men er rimelig likt og beløper seg til ca kr 100.000,- ferdig 

montert. Investering i ny løftebukk anbefales gjennomført med ubrukte lånemidler. 

 

Gjenstående av ubrukte lånemidler etter disse investeringene er kr 178.069 som anvendes til 

kompletterende arbeider mtp ferdigstilling av vaske og tørkerom. 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20-04 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 05.03.2020 

Avgjøres av styret 
 

 

 

GJENNOMGANG AV BvS DRIFT- OG ØKONOMISKE SITUASJON. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning. 

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning. 

 

 

 

Saksframstilling 

Før styremøte blir det sendt mail med oversikt over dagens budsjettsituasjon for den enkelte avdeling i 

BvS. 

 

I styremøte skal brannsjef orientere om den daglige drift samt ha en regnskapsoppfølging i hht dagens 

situasjon.  

 

Drift per dd i hht målsetting: 

 Beredskapsavdelingen 

 Forebyggende avd. 

 Feieravd. 

 

Lønn/drift per dd: 

 Forbruk av lønnsmidler i hht budsjett. 

 Forbruk av lønnsmidler ved utkalling til branner/ulykker i hht budsjett. 

 Innkjøp av materiell til drift i hht budsjett. 

 

Investering / prosjekt per dd:  

 Prosjekter under arbeid. 

 

 

 

 

 

  



 
 
Mandal: 05.03.20 
 
 
 
 
Thorstein Dyrstad  Ingrid Ukkelberg   Margrethe Østhassel  
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Kjell Arne Kvåle  Hans Martin Elle   Margit Hovland   
 
 
 
Jan Stangvik   Jahn Haaland   Egil O. Knustad 
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Audun Rossevatn       Knut Berg Bentsen  
ansattes representant        brannsjef 


