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INNLEDNING

I denne årsmeldingen vil vi oppsummere 2020 i tekst, bilder, grafikk og statistikk. Målet med dette 
dokumentet er å vise vår allsidighet, variasjonen i våre oppdrag og hvordan vi ønsker å gjøre hverdagen 

tryggere i våre medlemskommuner. 
 

Det nevnes i mange sammenhenger at 2020 var et spesielt år. Det samme gjelder for oss i Nordmøre 
interkommunale brann- og redningstjenste (NIBR). Store deler av vårt arbeid og hverdag har blitt direkte 
påvirket av COVID-19-pandemien. Mange aktiviteter og arbeidsoppgaver har blitt modifisert, utsatt eller 
avlyst på grunn av dette. På tross av dette har personellet taklet hver overgang med stor fleksibilitet og 

endringsvilje.  

Vi har også fått mange lyspunkter i 2020. Arbeid med ny brannstasjon i Kristiansund er godt i gang og 
tomten står straks klar til byggestart. Vi har fått ny brannstasjon i Aure kommune. Vi har foretatt flere 

nye ansettelser og sikret et godt opplæringsløp for våre lærlinger. 

Av hendelser i 2020 kan vi trekke frem brannen i Storgata 21 som krevde mye ressurser for å slukke. 
Brannen i metanolfabrikken på Tjeldbergodden som mannskapene på Aure rykket ut til fikk stor 

oppmerksomhet i nasjonale medier og kunne ha blitt veldig dramatisk om det ikke ble raskt slukket

I et slikt restriktivt år er det lett å se frem til lysere tider. Vi ser frem til å fortsette og ta opp igjen 
prosjekter i 2021.



ORGANISERING

Vår organisjon har ikke endret seg stort siden inngåelsen av kommunesamarbeidet i 2019. Noen nye 
ansatte har kommet til, blant annet ny leder for forbyggende avdeling. Brannsjef ble høsten 2020 
konstituert kommunalsjef innen teknisk/kultur og leder beredskap/varabrannsjef ble konstituert 
brannsjef. Denne konstitueringen skal vare til ny kommunalsjef er ansatt.



BEREDSKAP



MANNSKAP OG ORGANISERING
Beredskapsavdelingen er organisert under leder for beredskap/Varabrannsjef Jarl Arne Aspen. 
Under dette deler vi på heltid og deltidskonstabler. Våre heltidskonstabler er kasernert på stasjonen i 
Kristiansund og er fordelt på fire vaktlag. Hvert vaktlag har en brannmester, en under-brannmester og 
tre brannkonstabler. Turnusen til vaktlaget består av dagvakt og kvelds/nattevakt på ukedagene med 
døgnvakt på fredag og helgevakt hele lørdag og søndag. 

Deltidsmannskapene i distriktene er organisert under fagleder deltid Jørn Jensen. Hver stasjon har sine 
deltidskonstabler som bærer samband døgnet rundt, hele året. Ved utkall drar alle som har mulighet til 
stasjonen, har på seg utstyr og rykker ut med kjøretøy som står klar på stasjonen. 

Deltidskostabler har en godtgjørelse for å bære samband og en fast stilling på mellom 0,96% til 2,6%, 
i tillegg blir de kompensert for tiden de bruker på utrykninger. Aure har 22 deltidskonstabler der av 
sju er utrykningsledere. Averøy har 15 deltidskonstabler der av 4 er utrykningsledere. Smøla har 14 
deltidskonstabler der av 4 er utrykningsledere. 

Ved utgangen av 2020 har vi ledige stillinger som deltidskonstabler på flere av stasjonene våre. Vi håper 
å fylle disse stillingene tidlig i 2021. 



HENDELSER I 2020

LYNGBRANN PÅ FREI
Lørdag 20. Juni fikk vi melding som en lyngbrann på Frei. Etter mange uker med sol og 
tørrvær lå forholdene til rette for stor spredning. Tilkomsten på området var utfordrende, 
og redningsskøyten Erik Bye ble rekvirert for å hjelpe til med slukking fra sjøen. En hytte 
i området ble evakuert for å være på den sikre siden. Et stort område skog ble berørt av 
brannen. Opphavet til brannen var fra en engangsgrill.

BRANN I STORGATA 21
Onsdag 16. September kom det melding om en pipebrann i Handelens hus. Hendelsen 
ble mer komplisert enn først antatt da brannen hadde spredd seg i konstruksjonen rundt 
skorsteinen. Mannskapet måtte bruke mye tid på å åpne konstruksjoner for å kjøle. Grunnet 
at denne brannen tok mye ressurser måtte ekstra vaktlag tilkalles for å holde beredskapen 
vedlike. Brannen var slukket på onsdagskveld, men blusset opp igjen i et annet sted i bygget 
ila natten. Bygget endte opp med store røyk- og vannskader 

BOLIGBRANN ØSTSIDEVEIEN
På ettermiddagen 14. Mai oppdaget en tilfeldig forbipasserende brann i et bolighus i 
Østsideveien på Smøla. Det var seks personer inne i huset når det begynte å brenne, 
heldigvis kom alle seg ut. Mannskap fra Nordvika og Innsmøla rykket ut og begynte 
slukningsarbeidet. Huset sto ikke til å redde og det fikk brenne ned kontrollert.

SYNKENDE LEKTER
29. Februar begynte en lekter ta inn vann ved Storsandøyveien på Averøy. Lekteren ble tauet 
til kai og mannskap fra Averøy rykket ut til hendelsen. En bil ble sendt fra Kristiansund med 
lenser for å hindre at 1000 liter diesel og andre oljer havet i sjøen. Det var aldri fare for liv, 
men hendelsen ble langvarig siden mannskap fra Averøy betjente pumper for å hindre at 
lekteren skulle synke.

BRANN PÅ TJELDBERGODDEN 
Onsdag 2. desember kom det melding om brann ved metanolfabrikken på Tjeldbergodden. 
Anlegget tilhører Equinor og er et av det største av sitt slag i Europa. Omfanget av 
situasjonen var uoversiktlig før ankomst på grunn av dårlige dekningsforhold og manglende 
kommunikasjon fra melder. Etter hvert ble det avklart at det var brann i et kompressorhus 
ved fabrikken og at det ikke var noen skadde. I tillegg til mannskapene fra Aure ble også 
styrker fra Heim brann- og redningsvesen. Disse i samarbeid med industrivernet på stedet 
fikk slukket brannen en time etter den hadde startet. 

Hendelsen fikk stor oppmerksomhet nasjonalt og var på forsiden til de fleste store 
nettavisene mens den pågikk. Våre mannskap gjorde en formidabel innsats i en situasjon som 
fort kunne ha endt mye verre.



NY STASJON AURE
Ny brannstasjon på Aure sto ferdig torsdag 2. juli. Byggingen av stasjonen startet sommeren 2019 og 
ble utført av Averøyfirmaet Toro bygg. Den nye stasjonen er en betydelig oppgradering fra de gamle 
lokalene. Her er det godt tilrettelagt for ren og skitten sone, samt nye og moderne hygienefasiliteter. Ved 
den gamle stasjonen var ren og skitten sone en utfordring og selve bygget var temmelig slitt etter mange 
års bruk. 

Grunnet pandemien har ikke stasjonen fått noen offisiell åpning, selv om den er ferdig og tatt i bruk. 
Sammen med Aure kommune ønsker vi å ordne et skikkelig arrangement der vi kan feire den nye 
stasjonen i løpet av 2021.



ØVELSER
Med et bredt spekter av oppdrag er det viktig for konstablene å øve på forskjellige scenarioer. Noen 
øvelser er det krav om at man gjennomfører minst en gang i året, andre øvelser er sjeldnere på grunn av 
tilgang på objekter. Varmt røykdykk må gjennomføres en gang i året, kaldt røykdykk må gjennomføres 
tre ganger i året.

I år var mannskapene på Smøla heldig siden de kunne få et ekte hus for å utføre sine røykdykk i. Slike 
muligheter er sjeldne siden tilgang på objekter er begrenset, men også på grunn av miljømessige 
hensyn. Det aktuelle huset skulle fjernes for å gjøre plass til en ny hytte. Når man får tilgang på et slikt 
objekt, utnytter man muligheten fult ut. Man tenner på og slukker igjen så mange ganger man kan før 
man lar huset brenne kontrollert ned. 

Ikke alle øvelser er like dramatiske. En vanlig øvelse for deltidskomstablene er å møtes på stasjonen for 
gjennomgang og test av utstyr. Her kan nye konstabler lære av de mer erfarne slik de er bedre forbered 
på skarpe hendelser. Tema for slike øvelser kan være gjennomgang av pumpe eller utlegg av slanger. 

Siden vi befinner oss ved kysten, er det essensielt å øve på scenarioer til sjøs, som for eksempel 
overflateredning. Det er få hendelser hvor sekundene er så dyrebare, derfor er det veldig viktig å få et 
slikt oppdrag så effektiv som mulig. Vanlig prosedyre ved slike hendelser er å sende mannskap i forveien 
for å gjøre klar båten, mens resten vaktlaget kler seg opp og henter relevant utstyr før de drar til båten 
som venter ved havnen.

Frigjøring av personer fra bil er et annet scenario som vi øver mye på. Ved en slik øvelse skaffer vi 
et bilvrak som konstablene kan gå løs på med de hydrauliske frigjøringsverktøyene. I høst fikk et av 
vaktlagene i Kristiansund samkjøre en øvelse på frigjøring sammen med politi og helse. Under denne 
øvelsen ble det brukt en markør som skulle frigjøres fra en simulert bilulykke. Siden vi rykker ut til 
mange trafikkulykker er denne typen øvelse svært viktig for oss. 

I Kristiansund er vi heldige å få benytte oss av Avinor sitt øvingsområde for røykdykking, men vi håper å 
kunne få opprette et eget øvingsområde en gang i fremtiden.



ANSKAFFELSER
Det var lite nye anskaffelser i 
2020 for NIBR. Det er flere store 
anskaffelser planlagt for 2021, så 
derfor var det mindre pengebruk i 
2020. 
 
Vår største anskaffelse i 2020 
var en ny Ford Transit varebil. 
Bilen er stasjonert på stasjonen 
i Kristiansund og er ikke en del 
av beredskapen. Den skal være 
en logistikkressurs for både 
beredskapen og forbyggende 
avdeling. I løpet av året har den 
blitt brukt til blant annet å frakte 
materiell mellom stasjonene våre 
og taue øvingshengeren vi bruker 
på kurs og 6.klasseundervisning. 

Vi hadde flere anskaffelser i 2019, 
og siden det er første året vi lager 
årsrapport vil det være naturlig å ta 
med disse. 

I 2019 fikk vi vår nye brann- 
og redningsbåt, stasjonert i 
Kristiansund. Båten er bygd 
av Alunaut og levert av Nordic 
Maritime Services AS. Siden vi har 
mye sjø i vårt nærområde, vil denne 
båten gjøre hverdagen tryggere 
for både våre innbyggere og våre 
konstabler som bruker båten. 
Den vil gjøre det mulig for oss å 
håndtere redningsoppdrag i nesten 
all slags vær og gir oss et stort løft 
innen sjøredning og oppdrag på 
sjøen generelt

I februar 2019 rullet vår nye tankbil 
inn på stasjonen i Kristiansund for 
første gang. Bilen er levert av Egnes 
brønnteknikk og er Bygget på Scania 
P450B 6X2/4 NB chassis. Tanker har 
en kapasitet på 12.000 liter vann 
og den har en utrykningsvekt på ca 
25.400 kg. Motoren yter 440 hk og 
2350 nm. Denne bilen sikrer at vi 
har nok slukkevann, uansett hvor vi 
skal befinne oss.



FOREBYGGENDE



MANNSKAP OG ORGANISERING

FEIING OG TILSYN 2020

Forebyggende avdeling er en egen avdeling organisert under brannsjefen. Avdelingen har en egen leder 
og 10 ansatte. Av disse er det seks feiere, to inspektører, en fagleder og en kommunikasjonsmedarbeider. 

Feierne har ansvaret for feiing, tilsyn og generell brannforebygging i private boliger i våre 
medlemskommuner. De har en fagleder og jobber i hovedsak to og to. Tre av våre feiere er lærlinger og 
de har hver sin veileder med fagbrev og erfaring fra felt som de jobber sammen med. 

Våre to inspektører sin hovedoppgave er tilsyn ved §13 bygg, såkalte særskilte brannobjekter. Andre 
oppgaver inkluderer 6.klasseundervisning i brannsikkerhet, behandling av søknader, kurs og øvelser, 
behandling av bekymringsmeldinger og melding om båltenning. 

Avdelingen har også en kommunikasjonsmedarbeider som har som hovedoppgave å promotere 
brannvesenet sitt arbeid ut til publikum. Dette gjøres gjennom kontakt med lokal presse, innlegg på 
sosiale medier og kampanjearbeid. Kommunikasjonsmedarbeideren er organisert under forbyggende 
avdeling, men skal komme hele organisasjonen til gode.

I 2020 var hovedfokuset å feie objekter som vi ikke har vært på besøk hos før. Etter sammenslåingen i 
2019 fikk våre feiere et langt større geografisk område å betjene. For å skaffe oss oversikt over hvordan 
situasjonen er hos flest mulige innbyggere valgte vi å fokusere på boliger i Aure og Smøla. 

Etter overgangen til risikobasert tilsyn og feiing trenger vi oppdatert data for hvert objekt for å kunne 
beregne risiko med nøyaktighet.  

Et stort problem for oss i år har vært takstiger. En stor andel av boliger på Aure og Smøla har ikke 
hatt godkjente takstiger. Siden dette er svært viktig for sikkerheten for våre feiere har vi valgt å kjøre 
en stram linje på dette. Om en bolig ikke har godkjent takstige, utfører vi ikke feiing og skriver avvik. 
Vi har fått en del negative tilbakemeldinger for dette, men vi har tidligere prøvd en mer diplomatisk 
fremgangsmåte bare for å komme tilbake neste gang for å se at takstigen fortsatt ikke var byttet ut. Etter 
en informasjonskampanje om temaet er vi sikker på at de fleste har mottatt budskapet og at de utbedrer 
før vi kommer på besøk neste gang. 

I sin stilling har feierne mye saksbehandlingstid og kundeoppfølging. Om et besøk ender med avvik er 
den ansvarlige feieren som er saksbehandler videre i saken. Samtidig sørger de for å sette sammen 
arbeidslister og melde ut oppdrag for hver uke. Våre feiere har en kontordag i uken for å gjøre dette 
arbeidet. Andre arbeidsoppgaver inkluderer fresing av skorstein, filming av skorstein, røyktesting, 
trykktesting og fyringskurs.

I 2020 har vi også hatt økt fokus på fritidsboliger. Fritidsboliger er nå likestilt med vanlige boliger og skal 
ha feiing og tilsyn etter samme frekvens. I vårt område er det i overkant av 2500 fritidsboliger, mange av 
de ligger avsides og utilgjengelig. Hytter som ligger utenfor allfarvei har vi nådd ved å bruke båt, ATV og 
å gå til fots. Kronglete fremkomst går utover effektiviteten. Dette er et problem vi håper å løse i løpet av 
2021. 



NYTT FAGSYSTEM
Feierne tok i bruk nytt program ved årsskiftet 2019/2020. Programmet er levert av Norkart og heter 
Komtek Brannforebygging. Løsningen er en stor forbedring fra forrige system og gir våre feiere større 
fleksibilitet når de er ute i felt. Systemet er sky-basert og tilpasset både desktop og mobil slik at feierne 
kan plotte inn informasjon om sine objekter i felten og dermed spare seg tid når de kommer tilbake på 
stasjonen. 

Systemet åpner for digital dialog med innbygger via sms og portalen “Min eiendom”. Svar-ut integrasjon 
skal snart være på plass slik kommunikasjon med innbyggere blir enda mer effektiv. Når nye system 
tas i bruk er det alltid noen barnesykdommer som viser seg. Tidlig i år hadde vi problemer med at 
tekstmeldinger fra systemet kom fra et langt og rart nummer, noe som førte til at flere innbyggere trodde 
dette var svindel eller spam. Mange av problemene er nå løst og vi sitter igjen med et system fungerer 
bedre og bedre. 

I desember gikk vi til anskaffelse av risikomodulen til brannforebygging. Dette er et viktig redskap for å 
etterse et risikobasert arbeidsmønster. Denne modulen er koblet opp mot folkeregisteret der den henter 
ut opplysninger som kombineres med data om røykløp og ildsted i boligen. Dette vil gi en score som 
avgjør hvor ofte boligen skal ha tilsyn/feiing.



SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER
Særskilte brannobjekter er bygninger eller konstruksjoner der en brann vil få store konsekvenser 
med tanke på menneskeliv, samfunnskritiske funksjoner eller kulturhistorisk arv. Vi i brannvesnet 
gjennomfører regelmessige tilsyn slik at eier tar ansvar og imøtekommer de krav som settes til 
brannsikkerheten. 
 
Objektene blir valg ut fra vår liste som avgjør hyppigheten av tilsyn for de forskjellige objektene vi har 
ansvar for. Tilsynene for 2020 har vært valgt ut lenge før året begynte, men vi sørger alltid for å ha plass 
til eventuelt nye objekter som må legges til listen i løpet av året. Våre tilsyn har ingen bestemte tema for 
hvert år. 

Alle tilsyn vi gjør er viktige, men noen av våre objekter skiller seg ut i løpet av året. I 2020 besøkte vi 
øysamfunnet Grip for å ha tilsyn ved stavkirken på fiskeværet. Det er mange faktorer på Grip som gjør 
tilsyn og forbygning viktig. Først og fremst er det en lang innsatstid siden Grip ligger ute i havgapet. På 
Grip har man stavkirken som er en av 28 bevarte stavkirker i Norge som er en svært viktig kulturarv. Tett 
trehusbebyggelse gjør også Grip verneverdig, men det gjør også at en brann for sprer seg om den skulle 
oppstå.

I likhet med feierne har våre inspektører også mye saksbehandling i sin stilling. Tilsyn skal planlegges med 
eier/bruker og i etterkant skal rapporter skrives og avvik følges opp.
 
For 2021 har vi oppdatert arbeidslisten vår for å lette saksbehandling og gjøre statistikk-uttrekk lettere. Vi 
har også gjennomgått våre lister for å forsikre oss om at vi har oversikt over objektene med størst risiko i 
vårt område. 



6.KLASSEUNDERVISNING
På tross av pandemien fikk vi gjennomført alle 6.klasseundervisningene i år. Noen besøk ble forsinket til 
den grad at det var 7.klasser vi besøkte, men elvene viste likevel stort engasjement rundt brannsikkerhet. 
Vårt opplegg består av en skoletime med teori om brannsikkerhet og en skoletime ute med en praktisk 
slukkeøvelse der elevene får prøve slukkeapparat og brannteppe. I år hadde vi nytt materiale fra 
brannvernskolen som inneholdt en presentasjon, brosjyrer og et spill som elevene kan spille på internett. 

Forskning viser at det er i denne alderen barna er mest mottagelig for budskapet om brannsikkerhet. 
Samtidig er det en flott måte å nå ut til hele den kommende generasjonen slik de tenker mer 
forebyggende og vet hva de må gjøre om uhellet skal skje. 

6.klasseundervisningen er blant det mest givende og viktigste forebyggende oppdraget vi gjør. Vi ser 
allerede frem til undervisningen i 2021.



BRANNVERNLEDERKURS
Høsten 2020 arrangerte forebyggende avdeling kurs for brannvernledere i kommunale bygg. Kurset 
var et heldagsarrangement med ca 20 deltagere på hver av de to kursdagene. Deltagerne kom fra 
forskjellige enheter i kommunen, blant annet sykehjem, barnehager, eiendomsdrift, psykisk helse og 
hjemmetjenesten. De fleste deltagerne var fra Kristiansund og Averøy kommune. 

Kursene ble holdt i konferanselokalene på Caroline kino og inneholdt både teori og praksis. Etter en 
presentasjon av NIBR fikk deltagerne opplæring i branntekniske lover og forskrifter, etterfulgt av en 
leksjon om brannteori og slukkeutstyr. Etter lunch hadde vi en utendørs praktisk slukkeøvelse med 
slukkeapparat og brannteppe. Teorien fortsatte med leksjon om passiv brannsikring før vi avsluttet dagen 
med brannvernlederens hverdag og saksgang ved tilsyn. 

Til tross for mye tungt fagstoff presset inn på lite tid har vi fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne 
etter kursene. Mange følte seg bedre egnet til å takle sin rolle som brannvernleder etter kurset og vi har i 
etterkant fått flere bestillinger på slukkeøvelser fra ledere som deltok på kurset.

I 2021 skal vi kjøre flere slike kurs, men da med fokus på private aktører og bedrifter. 



DIGITALT FOREBYGGENDE ARBEID
På grunn av pandemien har det digitale forbyggende arbeidet vært den største kontakten ut til publikum. 
Vår nye kommunikasjonsmedarbeider begynte i stillingen sin i april og har hatt ansvaret for dette arbeidet 
siden. 

Vi har både hatt strukturerte kampanjer og spontane innlegg basert på hendelser eller behov. 
Kampanjene har i år blant annet handlet om brannsikkerhet på hytter/fritidsboliger og viktigheten av 
å arrangere brannøvelse hjemme. Vi har også hatt innlegg om spesifikke temaer på dager hvor dette 
passer, for eksempel om kjøkkenpraten på FN sin eldredag og om bålsikkerhet den 15. April når det 
generelle bålforbudet starter. 

Kanalene vi benytter oss av er hovedsakelig Facebook, men vi prøver å benytte oss av lokalavisen der 
det er mulig. Vi har også benyttet oss av Svar-Ut for målrettet kommunikasjon til grupper som kan 
være vanskelig å nå ellers. Nytt av året er at vi har prøvd å lage noen facebook stories som viser livet på 
stasjonen. 
Vi ser også en tendens med at innhold vi lager selv gir mye bedre oppslutning enn innhold som blir 
distribuert fra sentrale hold. Spesielt populært er innlegg om nyansatte, nye biler/utstyr og “feel good”-
historier som for eksempel redning av dyr osv. 

Siden kommunikasjonsmedarbeideren er organisert under forbyggende avdeling er det naturlig at det er 
denne avdelingens arbeid som blir frontet mest. Forhåpentligvis vil 2021 tillate at beredskapen også kan 
benytte seg av denne ressursen i større grad. Dette gjelder også deltids-mannskapene i distriktene våre. 



OPPLÆRING AV FEIERLÆRLINGER
Det har lenge vært vanskelig for oss å rekruttere nye feiere. Problemet er vi ikke alene om i regionen, 
våre naboer i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS har også hatt samme problem. Av den grunn 
samarbeider vi om å utdanne 5 nye feiere i et nytt og egenutviklet utdanningsløp som kombinerer teori og 
praksis på spennende måter. Samarbeidet mellom NIBR og NORBR om opplæring begynte i løpet av våren 
2020 og allerede 3. juni ble første samling for lærlingene arrangert. 

Utdanningsløpet for voksenlærlingene består av ni samlinger med forskjellige temaer innen teori og 
lovverk er fokus. Samlingene blir holdt i Molde, Kristiansund og Sunndal. Mellom samlingene utøver 
lærlingene feieryrket i felten sammen med sin veileder. De har også satt av 2 timer i uken egenarbeid med 
studiene.  

I løpet av opplæringen skal lærlingene innom brannskolen kun en gang for å repetere teori de har fått i 
løpet av samlingene de har hatt hjemme. Besøket til brannskolen vil forhåpentligvis skje i løpet av høsten 
2021 med påfølgende eksamen kort tid etter dette. 



 Når samfunnet stengte ned i mars fikk det store innvirkninger på hverdagen på 
brannstasjonen. Stasjonene ble stengt for alt besøk og personell ble sendt på 
hjemmekontor. 
Mannskap på utrykningen måtte minimere kontakten mellom lagene og øvrig personell på 
stasjonen. Deltidsmannskapene våre har måtte vise ekstra forsiktighet i sin vanlige jobb og 
privatliv siden de også arbeider i en nødetat.

Pandemien har påvirket forebyggende avdeling og deres arbeid i stor grad. Når 
landet stengte ned i mars var feierne godt i gang med årets planlagte tilsyn. Dette ble 
umulig å gjennomføre over natten, derfor endret vi fokus til feiing uten sotuttak og 
publikumskontakt. Når samfunnet gradvis åpnet seg igjen gjennopptok vi tilsynsaktiviteten 
til de viktigste objektene, men med klare retningslinjer for å opprettholde godt smittevern. 

Vi har hatt noen nære episoder, blant annet har hele vårt team med feiere blitt satt 
i karantene. Heldigvis var ingen smittet, og de kunne returnere til jobb etter negativt 
testsvar. 

For tilsynspersonell på særskilte brannobjekt begynte året bra før samfunnet stengte 
ned i mars. Personellet ble sendt på hjemmekontor og tilsynsvirksomheten stoppet opp. 
Nedetiden ble brukt å følge opp utførte tilsyn og legge planer for årets resterende tilsyn. 
Med heroisk innsats ble de fleste tilsynene gjennomført, de resterende ble overført til listen 
for 2021. 

Alle publikumsaktiviteter som åpen brannstasjon og brannvernuka ble avlyst og 
erstattet av digitale arrangement. Sosiale arrangement blant personalet er holdt til et 
absolutt minimum, med unntak av sammenkomster der avstand og smittevern kunne 
opprettholdes.

COVID - 19



NYANSATTE I 2020

DANIEL KIRKENES HEGGEM 
Daniel begynte hos oss som lærling 2. juni. Han har mesterbrev 
som tømrer og lang erfaring innen byggfaget. Han er opptatt 
av brannsikkerhet og ønsker å gjøre våre medlemskommuner 
et tryggere sted for våre innbyggere. Daniel er inne i et 
utdanningsløp som vil gi han fagbrev som feier i løpet av 2022. 

ROY-LASSE TORHEIM 
Roy-Lasse begynte som lærling hos oss 2. juni. Han er 
utdannet som tømrer og yrkessjåfør. Han gleder seg til å 
bidra med gjøre vår region et sikrere sted å bo. I likhet med 
Daniel, er Roy-Lasse også med på vår voksenopplæring som 
vil resultere i fagbrev i løpet av 2022.

MARIUS IBS-ØIEN HANSEN 
Marius, vår nye leder ved forebyggende avdeling, begynte 
hos oss 2. mars og har lang erfaring fra både forsvaret og 
byggebransjen. Områder han ønsker å fokusere på er tilsyn 
i privatboliger og særskilte brannobjekter, samtidig vil han 
fremheve opplæring av 6. klasser i brannforebygging som et 
viktig satsingsområde. 

TOMAS SJÅVIK HÅNDE
Tomas begynte hos oss 1. april som kommunikasjonsmedar-
beider. Han har bachelorgrad i medie, IKT og design fra høg-
skolen i Volda, erfaring fra fotobransjen, kommunal saksbe-
handling og digitalisering. Siden mye av kommunikasjonen 
med innbyggerne foregår digitalt er det viktig at brannvesenet 
innehar kompetanse som kan håndtere dette.



STATISTIKK
For å vise bredden av oppdrag NIBR rykker ut til, deler vi tall fra den nasjonale 
statistikkdatabasen brannstatistikk.no. Dette systemet henter tall direkte fra brann- og 
redningstjenestens rapporteringssystem (BRIS). Det inneholder alle henvendelser til 
brannvesenets nødnummer 110. 

Årets viktigste tall er 0. I vårt tjenesteområde gikk ingen liv tapt i brann i 2020. Vi hadde 
totalt 684 utkall til våre stasjoner. Av disse var 288 unødvendige uttrykninger. Grunnen 
til det store tallet av unødvendige utrykninger er teknisk feil og feil bruk av automatiske 
brannalarmer. 

Av reelle oppdrag er det trafikkulykker som topper statistikken. Vi rykket ut til 47 
trafikkulykker i fjor. Til sammen rykket vi ut til 85 forskjellige branner og branntilløp i 
forskjellige kategorier. 47 av utrykningene var for å bistå politi eller helse. 

Nedenfor ser vi oversikt over alle våre utrykninger, samt nøkkeltall fordelt på de forskjellige 
stasjonene våre. 

Oppdragstype Antall oppdrag Responstid*

ABA feil bruk 145 00:04:10

ABA teknisk/ukjent 83 00:07:52

Unødig kontroll av melding 56 00:09:37

Trafikkulykke 47 00:10:29

Andre oppdrag 44 00:12:14

Avbrutt utrykning 35 00:06:44

ABA trygghetsalarm 26 00:07:28

Bistand politi 26 00:12:33

Helseoppdrag annet 21 00:13:24

Brann i bygning 19 00:14:55

Ubetydelig forurensning 17 00:12:42

Helseoppdrag bære/løfte 16 00:10:18

Naturhendelse vind 14 00:13:23

Branntilløp i bygg annet 13 00:08:03

Branntilløp komfyr 12 00:05:33

ABA vaktselskap 10 00:11:44

Akutt forurensning 8 00:09:31

RVR uten foregående innsats 8 00:15:01

Berging av verdier 8 00:21:22

Branntilløp utenfor bygg 8 00:16:38

Heisstopp 7 00:10:16

Brann i skorstein 7 00:07:29

Person i vann 6 00:08:58

Brann i personbil 6 00:16:27

Brann i gress- eller innmark 6 00:21:22

Brann annet 4 00:10:12

Trussel om selvdrap 3 00:10:28

Oppdrag fra andre alarmer 3 00:02:57

Brann i skog- eller utmark 3 00:24:44

Unødig innbruddsalarm 2 00:09:01

Eksplosjon uten brann 2 00:07:04

Oppdragstype Antall oppdrag Responstid*

Ulykke/redning annet 2 00:16:30

Dyreoppdrag 2 00:08:21

Brannforebyggende oppdrag 2 00:04:52

Brann i lastebil 2 00:20:11

ABA privat bolig 1 00:21:31

Unødig andre alarmer 1 00:00:00

Falsk ABA 1 00:03:13

Naturhendelse annen 1 00:00:00

Beredskapsoppdrag 1 00:10:42

Brann i kjemikalier/olje 1 00:10:54

Brann gjenoppblussing 1 00:18:39

Brann i søppelkasse 1 00:07:50

Brann i fritidsbåt 1 00:20:21

Brann i motorredskap og maskiner 1 00:12:13

Unødig eCall annen årsak 1 00:00:00

Totalt 684

*Medianverdi av alle utrykninger



AVERØY

SMØLA

59 
utrykninger 

totalt

32 
utrykninger 

totalt

6  
Helseopp-

drag

2  
Helseopp-

drag

12  
Trafikkulyk-

ker

4  
Trafikkulyk-

ker

8  
Branner og 
branntilløp

10  
Branner og 
branntilløp



KRISTIANSUND

551 
utrykninger 

totalt

21  
Helseopp-

drag

25  
Trafikkulyk-

ker

60  
Branner og 
branntilløp

AURE

42 
utrykninger 

totalt

8  
Helseopp-

drag

6  
Trafikkulyk-

ker

9  
Branner og 
branntilløp



FOREBYGGENDE AVDELING

1908 
 Utførte 
feiinger

574  
Utførte

boligtilsyn

48  
Utførte

skorstein-
fresinger

85  
Tilsyn på
særskilte

brannobjekt

Hvor startet brannene eller branntilløpene i 2020?
Tallene er fra alle branner som ble meldt inn til Møre og Romsdal 110-sentral

Mat eller gjenstander på/i
komfyr: 86

Elektrisk utstyr: 55

Ukjent: 38

Annet startobjekt: 14

Vegg, gulv eller tak: 12

Skorstein eller ildsted: 12

Møbler eller tekstiler: 10

Avfallsbeholder, container
eller
resirkuleringsstasjon: 9

Annet utstyr: 7



NY BRANNSTASJON I KRISTIANSUND
Høsten 2020 begynte endelig arbeidet med på tomten til den nye brannstasjonen i Kristiansund. 
Stasjonen blir plassert under Nordlandsbrua på Goma, sentralt i byen og et steinkast fra sjøen. Det nye 
bygget blir et skikkelig løft for bydelen og første ledd i en fornying av området.  

Veidekke vant anbudskonkurransen om samspillsentreprisen delkontrakt A med utvikling av skisse- 
og forprosjekt. Mens grunnarbeidet har pågått har det blitt holdt brukermedvirkingsmøter med 
entreprenør for å sørge for en funksjonell brannstasjon som holder seg innenfor budsjett. 

Stasjonen skal etter planen stå klar tidlig 2023. 

NY BRANNSTASJON PÅ SMØLA
Det er ikke bare Kristiansund som får ny brannstasjon. Smøla kommune og entreprenør Smøla 
Trelastlager AS signerte kontrakt i november og arbeidet begynte med umiddelbar virkning. Etter 
planen skal den nye stasjonen stå klar allerede mot slutten av 2021. 

NYE BRANNBILER
Som et ledd i å sikre beredskapen i distriktene skal Aure, Averøy og Smøla få nye mannskapsbiler. 
Bilene blir levert av Egenes Brannteknik AS og de siste detaljene ble landet rett før julen. Bilene blir 
levert utover de neste årene med bilen til Averøy først i rekken, Smøla og Aure følger tett etter.

NY YRKESTITTEL FOR FEIERE
I løpet av 2021 vil vi ta i bruk feiernes nye tittel Brannforebygger. Mange andre brannvesen har 
allerede gjort navnebyttet, det er på tide at vi følger med i tiden. Feier er en tittel som har eksistert 
lenge, men i den moderne hverdagen reflekterer den gamle tittelen bare en brøkdel av arbeidet en 
feier gjør. Det vil ta tid før den nye tittelen er innarbeid i publikum. Her må vi gjøre en innsats på 
kommunikasjonsfronten.

FREMTIDSUTSIKTER




