
Manglende høydeberedskap i Alstahaug kommune 
 

Det er skremmende å se at politikerne i Alstahaug på nytt fjerner planlagt investering 
av høydeberedskap i kommunen med et pennestrøk.  

 

Det har i mange år vært et sterkt ønske blant brannvesen å kunne på en sikrere og 
bedre kunne drive slukke og redningsinnsats i høyden.  Dette er blitt meldt inn til de 
politiske parti samt lagt inn i investeringsplaner utarbeidet av brannvesenet ledelse i 
for så å bli systematisk fjernet i de politiske behandlinger.  

 

I tilsyn fra Arbeidstilsynet høsten 2017 har dette blitt poengtert, som et resultat av 
dette ble det gitt et pålegg om å gjennomføre en ROS analyse vedrørende vårt 
arbeidet i høyden. I november 2017 ble det sist gjennomført ROS analyse som visste 
de farer og begrensninger brannvesenet har pr i dag med arbeid i høyden, denne 
gjennomført i henhold til gjeldene retningslinjer.   

I denne fremgår det klart at mannskap utsettes for økt risiko ved 
slukke/redningsarbeid i høyden pr i dag da man kun har stiger tilgjengelig for slikt 
arbeid.  

Å bruke kun stige til slikt arbeid har sine klare begrensinger i henhold til gjeldene 
forskrifter, for å belyse dette bedre ber jeg dere lese Forskrift om arbeid i høyden 
kapittel 17 som omtaler dette. Legg da merke til Paragraf 17-21 til 17-23 som 
omhandler brukt av stige.  

 I en kort oppsummering av disse paragrafene så sier 17-22 sier at stiger kan kun 
brukes som arbeidsplattform visst arbeidet er av liten risiko, er det virkelig slik at 
Alstahaugs politikere anser dette med å drive brannslukking/redning fra stige som 
arbeid av lav risiko? I tillegg stilles det krav til sikring av stige samt underlag stigene 
står på. Disse kravene er det ikke mulig for mannskapet å kunne tilstrebe til enhver 
tid da underlaget vi arbeider fra endrer seg etter hvert som det tilføres vann.  

Dette kan medføre at vi i en del tilfeller kun vil kunne drive med slukking fra 
bakkenivå, som igjen kan føre til at vi ikke kan berge de verdier som er utsatt for 
brann.   

 

Gjør dere samtidig oppmerksomme på at arbeid i høyden regnes som bygg over en 
etasje som vil si en stor andel av bolighus i kommunen. I den forbindelse må jeg 
også påpeke at det i de siste årene er antall med høye hus her i kommunen økt både 
når det gjelder Hotell, leilighetskomplekser og private boliger  

  

Uten tilfredsstillende høydeberedskap er det vanskelig for mannskap å kunne drive 
en sikker og effektiv slukking av brann, konsekvensen av dette kan være at det går 



store verdier og i verste fall liv tapt under en slik hendelse som kunne vært berget 
hadde man kommet til i høyden for å utøve en bedre og sikrere arbeid.  

  

De behov som Brannvesenet i Alstahaug har meldt inn til dere er utsyr vi har behov 
for å kunne drive en best mulig innsats og beredskap for Alstahaug kommunes 
innbyggere, for å kunne berge liv og redde store verdier visst hendelsen skulle være 
ute samt sikre det mannskap som skal utføre denne tjenesten.  

I investeringsplanen er det blitt lagt inn en investering på brukt høydeberedskap 
kostnadsberegnet til ca kr1500000.  

Er dette for mye å be om for å kunne tilby mannskap og innbyggere en økt sikkerhet?  

 

Jeg vil med dette be politikerne i Alstahaug kommune sette seg inn i de 
faremomenter som mannskapet i Alstahaug brannvesen utsetter seg for når de driver 
med branninnsats og redningsinnsats.  

Jeg vil også be om dere komme med en begrunnet tilbakemelding på hvorfor dere 
ikke ønsker at vi skal ha en best mulig beredskap for å kunne ivareta kommunens og 
brannmannskapenes sikkerhet skulle en uønsket hendelse oppstå.  

Jeg ber dere med dette innstendig om å omgjøre formannskapets innstilling til 
budsjett slik at en slik stekt nødvendig innvestering kan finne sted så raskt som 
mulig. 

 

Kopi sendt til: 

De politiske parti Alstahaug kommune 

Hovedverneombud Alstahaug kommune 

Tillitsvalgt i Fagforbundet Alstahaug Brannvesen 

Post mottak Alstahaug kommune 

Helgelandsblad 

Helgeland Arbeiderblad  

 

Mvh 

Bjørn Ivar Jenssen 

Verneombud Alstahaug Brannvesen 

 

 




