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Levanger kommune

Levanger 14.10.18

V/ kommunestyret.

Innspill til budsjett og investeringer i Levanger kommune for
Innherred brann og redning.
Investeringsforslag for Innherred brann og redning.
I utkast til investeringsforslag for Innherred brann og redning er det foreslått å utsette
investering av ulike kjøretøy. Dette er nå tredje gangen disse utsettelsene kommer. Dette vil
være ukloke valg, da disse stadige utsettelsene vil kunne ha stor betydning for beredskapen
til Levanger kommune. Å frede den verneverdige trehusbebyggelsen og å bygge nye
sykehjem, samt å tillate stadige nye og høyere boenheter, uten å ha en operativ beredskap
som kan ivareta bekjempelse av branntilløp og branner vil kunne være et stort problem for
Levanger kommune.
Det er kommunestyret i Levanger kommune som har det overordnede ansvaret for at
beredskapen i kommunen er tilfredsstillende.
Lift: Liften i Levanger har passert datoen for at den må ha en større oppgradering for videre
godkjenning. Brann og redning har fått henstand en periode på 1-2 år, grunnet godt
vedlikehold. Denne godkjenningen vil komme på rundt 250 – 300.000,- Videre viser dagens
bygging av boligområder, boligblokker, samt området med verneverdig gammel
trehusbebyggelse i Levanger sentrum at det er behov for en større lift enn dagens lift. En
større lift vil også være mer effektiv ved en eventuell brann i den vernede
trehusbebyggelsen, da den vil kunne nå opp og inn i bakgårder i trehusbebyggelsen. Noe vi
fikk et eksempel på ved brannen i trehusbebyggelsen i sommer.
Å få bistand av annen lift vil medføre at det vil gå ca. en og en halv time før den er på plass i
Levanger.
Det er også forespeilet høyere boligkompleks i Levanger som tilsier en større lift. Det vil
være fornuftig å skifte ut denne bilen før pålegget om oppgradering inntreffer, fordi man kan
få mer igjen ved å selge den før den blir for gammel.
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Å utsette investering av ny lift til 2021 som foreslått vil medføre at en ny lift ikke vil være på
plass før tidligst 2023, da det er nærmere 2 års leveringstid på slike kjøretøy. Ved å vedta
utskifting av ny lift i 2018, så kan en ny lift være på plass i 2021.

Tankbil: Eksisterende bil er utstyrt med krokløftsystem og en utvendig pumpe som gjør den
lite egnet som tankbil. En utvendig pumpe gjør at vannet vil kunne fryse i systemet på
vinteren. Det er også en innfesting av tanken på bilen som gjør at det blir utslag på
bakakselen ved kjøring. Innherred brann og redning har i 2018 hatt ett stort uhell og ett
nesten uhell grunnet denne innfestningen. Ene uhellet medførte at ene hjulsettet bak på
venstre side falt av under kjøring. Heldigvis var dette på vei tilbake etter en utrykning, og det
kom hverken biler eller fotgjenger i motsatt kjørebane. En stund senere så ble det tilfeldig
oppdaget at det andre hjulsettet på høyre side bak holdt på å falle av.
HMS for mannskapene er ikke ivaretatt med å utsette investering av tankbil.
Det er oppdaget hull i tanken, samt mye tekniske feil som gjør at å oppgradere bilen til
forsvarlig vil medføre kostnader på ca. 300.000,- Dette er innhentet anbud fra bilverksted.
Selv om en får utbedret feil og mangler er bilen i en slik tilstand at det vil være kort tid før
nye kostnader inntreffer.
Innherred brann og redning vil her spare inn et stort investeringsbeløp ved å kjøpe et brukt
chassis og får montert tank og utstyr som også kan brukes til f.eks. vann kjøring. Dette vil
være kostnadsbesparende med rundt en 1,5 million mot å kjøpe inn helt nytt utstyr.
Tilsynsbiler. Det er per d.d. 2 tilsynsbiler som bør skiftes ut, den en bør skiftes i 2019, den
andre i 2020.
Her er det tenkt å investere i biler som har annet fremdriftssystem, helst elektrisk som
dermed vil redusere driftskostnadene.
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