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Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. 
august 1993, hvor det i § 2-2 stilles krav til rapportering til DSB(Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap) vedr. arbeid innen brannvern for Longyearbyen 
Lokalstyrets myndighetsområde.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte har Longyearbyen brannvesen utarbeidet rapport over utført 
arbeid innen brannvern for 2012. Rapporten forelegges Longyearbyen Lokalstyre som 
orientering, og videresendes Sysselmannen på Svalbard og DSB(Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap). 
 

Brannstasjonen i Longyearbyen 
 
 
Rapporten omhandler følgende forhold: 
 

 Målsetting 

 HMS 

 Beredskap 

 Brannutrykninger 

 Ambulanseoppdrag 

 Kompetanse/opplæring 

 Brannøvelser 

 Bilpark 

 Brannmateriell 

 Branntekniske kontroller, avtaler 

 110 – varslingssentral 

 Branntilsyn i særskilte brannobjekter 

 Informasjons – og motivasjonstiltak 

 Oljevern 

 Lov – og forskriftsverk 
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MÅLSETTING 

Innenfor brannvesenets forvaltningsområde, å drive forebyggende arbeide og effektiv 
utrykningstjeneste for å sikre Longyearbyens innbyggere og materielle verdier mot ulykker og 
skader som følge av brann, eksplosjon, kjemikalieulykker, uhell ved transport av farlig gods 
og forurensning. 
Brannvesenet skal være konkurransedyktig innenfor sine arbeidsområder - både service- og 
kostnadsmessig.  
 
 
Brann- og redningstjeneste  
Når brann og andre ulykker inntrer, uten unødvendig tidstap kunne yte effektiv innsats for å 
berge liv og materielle verdier.  
 
 
Ambulansetjeneste  
Tjenesten må drives optimalt innenfor den standard og beredskap som er fastsatt av 
Longyearbyen sykehus i h.h.t. avtale. 
 
 
Forebyggende brannvern  
Brannforebyggende tiltak og tilsyn gjennomføres i h.h.t. Forskrift om brannvern for Svalbard.  
Aktiv drift med kontinuerlig informasjon – og motivasjonstiltak vedrørende 
brannforebyggende arbeid, ovenfor næringsvirksomhet, institusjoner og innbyggere i 
Longyearbyen. 
 
 
Varslingstjeneste  
Tjenesten må være driftssikker. 
Alle nødmeldinger må uten unødig tidstap nå frem til rette vedkommende. 
Tjenesten må også fungere i krisesituasjoner. 
 
 
HELSE – MILJØ OG SIKKERHET 
2012 har også vært et år med fokus på HMS-arbeid. Brannvesenet bruker flere systemer for 
å ivareta HMS og internkontroll.  
 

 Adapt – IT blir benyttet av 120 kommuner og større brannvesen nede på fastlandet, 
og er spesialtilpasset brann – og beredskapsvirksomhet. Systemet ivaretar 
dokumentasjongrunnlag for personell og øvelser. 

 Prosmart, avvik – og forbedringssystem som benyttes i Bydrift KF.  

 Isy Jobtech. FDV-verktøy for Bydrift KF. Tatt i bruk høsten 2012. 
 

Brannvesenet oppfattes i dag til å ha et godt utviklet HMS-system. System og internkontroll 
er godt forankret i virksomheten.  
 
 
Tilsyn fra DSB 
Det har ikke vært gjennomført tilsyn fra sentrale myndigheter (DSB) i 2012. 
 
 



Side 3 av 22 

 

BEREDSKAP 
Longyearbyen Brannvesen er byens brann og redningskorps. Vi skal verne om innbyggernes 
liv, helse, miljø og materielle verdier. Beredskapsstyrken består av 24 personer, 3 personer 
på heltid, og 21 deltidsmannskaper. Mannskapene er fordelt på 5 vaktlag. De går en 
dreiende vaktsyklus med en uke på vakt, hver 5. uke. Samtlige brannmannskaper er oppsatt 
med personsøkere. 
 
Brannvesenets beredskapssituasjon er rimelig god til tross for noe turnover 2012. Dette kan 
godskrives en kontinuerlig og progressiv opplæring av personellet. Brannvernarbeidet 
generelt har økt betraktelig som følge av utviklingen i Longyearbyen de siste årene. 
Innbyggertallet er i dag rundt 2200. 
Alarmering skjer via en moderne FAS varslingssentral som er plassert på energiverket, og 
betjenes av maskinistene der.  
Store deler av byens bygningsmasse er tilkoblet varslingssentralen. Dette er en stor 
betryggelse for oss, for huseiere og ikke minst beboere. Tidlig deteksjon og tidlig varsling er 
en meget viktig faktor for at vi skal klare å opprettholde en tilfredsstillende beredskap. Dette 
for at vi i det hele tatt skal ha en mulighet til å gjøre en rask, sikker og god innsats. 
I 2012 har flere potensielle, større branner vært avverget på grunn av direktevarsling til 110-
sentralen. Vaktmannskapene har fått så tidlig varsling som overhodet mulig, og dermed 
kommet i innsats på et veldig tidlig tidspunkt og avverget at større branner har oppstått. 
 
Brannvesenet har som ønske og å få hele Longyearbyen på direktevarsling opp imot 110 – 
varslingssentral. Longyearbyen lokalstyre har i samarbeid med Statsbygg og Store Norske 
Boliger AS iverksatt prosjekt med etablering av dette i sine boliger. Sommeren 2012 ble det 
montert brannalarmsentraler i over 300 boliger. Sentralene legges skarpt mot 110-
varslingssentral når nøkkel og låssystem for boligene er kommet på plass. Vi håper på sikt at 
alle private aktører følger på, og får installert automatisk brannvarsling til 110.  
 
Fortetting av bygningsmassen gir økt spredningsfare ved brann. 

 
Fortetting av bygningsmassen medfører stor risiko for brannspredning. Enorme mengder med energi 
og varme frigjøres ved bygningsbrann, noe som raskt smitter over på tilstøtende bygg.   
 
ROS – analyse fra Sysselmannen vedrørende branner konkluderer med at Longyearbyens 
samlede bygningsmasse bør kobles opp imot 110 – varslingssentral. Slagkraften er 
begrenset, vi kan ikke ringe nabokommune for å få nødvendige støttestyrker. Det er derfor 
av stor betydning at vi foretar nødvendige brannforebyggende tiltak, for å minimere risiko til 
uønskede hendelser og større bygningsbranner. 
Arktisk byggeskikk i Longyearbyen er noe spesiell med at hus/bygningsmasse settes opp på 
pæler, noe som under byggverk fører til høy luftgjennomstrømning. Varmekabler går i 
rørkasser under boligene. Den arktiske luften er rimelig tørr, noe som over tid gjør materialer 
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lett antennelig. Longyearbyen er gjerne utsatt for relativt mye vind, fra øst eller vest. Alle 
disse faktorene er noe som genererer gode forutsetninger for brannspredning.  
 
 

Fortetting av bygningsmasse. Fare for spredning ved større brann. 
 
 
 
.  
 
 
BRANNUTRYKNINGER 

 
Statistikk 2002-2012. 
 
 
 
I 2012 hadde vi 131 utrykninger i forbindelse med utløste brannalarmer. Av disse var det 8 
branner/tilløp til brann, hvorav 3 tørrkokinger der beboere hadde sovnet ifra mat på komfyr. 
Igjen, takket være automatisk deteksjon og direktevarsling ble det i flere av disse hendelsene 
avverget større bolig/bygningsbrann med fare for tap av menneskeliv og større materielle 
verdier. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

57 

33 

72 

139 137 
125 

144 
134 

149 147 
131 

Brannutrykninger 2002-2012 
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Fredag 7. desember kl 0630 ble det slått «full alarm» til brannvesenet, med melding om 
brann i taket ved energiverket. Ved ankomst var det gjennomslag med flammer flere steder 
oppe på taket, samt røykutvikling. Det ble raskt konkludert med at innsats og arbeidsforhold 
for brannmannskaper ville bli omfattende og utfordrende. 
 

 
Brann ved energiverket, fredag 7. desember 2012.                                         
Innsats på tak ut mot gesims var helt klart mest tidkrevende og risikofylt for mannskapene. Arbeid på 
islagt dekke og potensiell ca 30 meter fallhøyde gjorde at sikkerhet og sikring kontinuerlig måtte 
ivaretas. 
Foto: Marianne S. Aasen 

 

 
LNS AS stilte med mobilkran for at  
innsatsmannskaper fra brannvesenet kunne  
komme til i høyden.      
Foto: Marianne S Aasen    

Brannvesenet fikk uvurderlig assistanse fra 
Kystvakt, LNS AS, Avinor, SNSK, Sysselmannen, 
energiverkets ansatte, LL og Bydrift KF sin stab 
med flere. 
Foto: Marianne S Aasen 
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Energiverket er selve navet for mye av infrastrukturen i Longyearbyen. En brann ute av 
kontroll ville helt klart ha medført store samfunnsmessige konsekvenser. Vi fikk bistand fra 
Avinor med personell og brannbil. SNSK bisto med materiell ifra Svea. KV Svalbard bisto 
med store ressurser, personell – og materiellmessig. LNS Spitsbergen bisto med mobilkran 
og kranførere, slik at våre brannmannskaper kom seg opp i nødvendig arbeidshøyde. 
 
 
Samtlige involverte gjennomførte en utmerket jobb og flott innsats. Vår geografiske 
beliggenhet gjør oss ekstremt sårbare i slike situasjoner. Kollektivt samarbeid og bistand 
som vi opplevde denne dagen er derfor av avgjørende betydning.  
 
 
Energiverket er registrert som særskilt brannobjekt. Som følge av dette har Longyearbyen 
brannvesen tidligere gjennomført innsatsøvelser i bygget. At flere av mannskapene hadde 
kjennskap til objektet var utvilsomt til stor fordel for oss denne dagen. 
 
 
Ressurser i operativ innsats, brann ved energiverket: 
 
- 19 mannskaper fra Longyearbyen brannvesen 
- 15 mannskaper fra KV Svalbard(Rotasjon 3 lag a 5 mannskaper) 
- 1 liason KV Svalbard 
- 1 redningsmann KV Svalbard 
- 2 mannskaper fra Avinor brann & havari 
- 2 mannskaper LNS Spitsbergen AS 
- 2 mannskaper, Innsatsledere fra Sysselmannen 
 
 
 
 
Utrykninger og oppdrag for Longyearbyen brannvesen 2012 
 

Falsk alarm 27 

Unødig alarm 65 

Bilbrann 0 

Scooterbrann 0 

Brann i fritidsbåt 0 

Brann i bygning/branntilløp 8 

Brannhindrende tiltak 4 

Trafikk-ulykke 0 

Vannskade 2 

Akutt forurensing 1 

Annen assistanse 24 

Ambulanseoppdrag 137 

 
Utrykninger totalt: 

 
268 
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Nærmere beskrivelser av brann i bygning/branntilløp 2012 
 

1. Lørdag 14.01.12, kl 0825. Tørrkoking.  

2. Fredag 30.03.12, kl 1258. Branntilløp i lysarmatur.  

3. Onsdag 23.05.12, kl 0300. Tørrkoking.  

4. Torsdag 20.09.12, kl 0820. Brødfjøl avglemt på kokeplate. 

5. Tirsdag 25.09.12, kl 1855. Bensin-primus tok fyr innendørs.  

6. Søndag 14.10.12, kl 0324. Tørrkoking. 

7. Fredag 07.12.12, kl 0630. Brann energiverket. 

8. Fredag 14.12.12, kl 1045. Branntilløp sikringsskap. 
 
 

  
Tørrkoking. Person sovnet ifra koteletter med           Tørrkoking. Person sovnet ifra Pizza Grandiosa. 
uidentifiserbart tilbehør. 

 
Totale 268 hendelser utgjorde i 2012 mer enn 5  utrykninger pr uke. 
 

 Unødige alarmer går i all hovedsak på matlaging/steikos og hendelser med 
vanndamp ifra bad/dusj/vaskerom, som er gått opp i detektor. Vi ser at det er generelt 
dårlig avtrekk på kjøkken i eldre bygningsmasse, noe som medfører at detektorer 
unødig utløses som  følge av matlaging. Vi ser også at det er generelt dårlige rutiner 
på reingjøring av komfyr/steikovner, noe som resulterer i mye steikos ved matlaging. 
Det er viktig at røykdetektorer plasseres hensiktsmessig for optimal funksjon. Man 
unngår da unødige alarmer i boligen, samt utrykninger fra brannvesenet. 
 

 Falske alarmer går gjerne på teknisk feil med alarmsentral, detektor. Gjerne også i 
forbindelse med oppussingsarbeider i objektene. 
 

 Registrerte tørrkokinger er generelt personer som har sovnet ifra mat på komfyren, 
da gjerne på nattestid som følge av høyt alkoholkonsum. 
 

 
Vi hadde færre brannutrykninger i 2012 enn 2011, noe som er veldig positivt. Målsettingen 
blir for oss å ha en kontinuitet med forebyggende informasjon – og motivasjonstiltak 
vedrørende brannvern ovenfor innbyggerne i Longyearbyen, med fokus på bevisstgjøring, 
holdninger og positivt adferdsmønster. 
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Vi ser at automatisk deteksjon av branngasser/røyk med direktevarsling til 110/brannvesen, 
er avgjørende for utfallet av flere hendelser. Tidsfaktor er hele tiden fellesnevner for utfallet 
ved brann/brannspredning. Automatisk deteksjon/varsling har absolutt skadereduserende 
virkning. Dette medfører rask respons, samt muligheten for å nøytralisere/ begrense 
brann/branntilløp – og skadeomfang. 
 
 
AMBULANSEOPPDRAG 
 
Ambulansetjenesten er en avtale mellom Longyearbyen sykehus og Longyearbyen 
brannvesen. Tilbakemeldingen ifra sykehuset er at det utføres en god tjeneste fra 
brannvesenet. Ambulansen eies av sykehuset, men driftes av brannvesenet og står parkert 
nede på brannstasjonen. Mannskap som inngår i ambulansetjenesten gjennomfører årlig 
repetisjon og opplæring med personell ifra sykehuset. Dette i hht avtale med sykehuset. 
 
137 oppdrag med ambulanse i 2012 

 
Statistikk ambulanseoppdrag. 

 
Samme dag vi hadde brann ved energiverket ble det gjennomført 2 ambulanseoppdrag. Det 
ble da remobilisert brannmannskaper som ivaretok samband og arbeidsoppdrag i samarbeid 
med Longyearbyen sykehus. Hendelsen viser i praksis at vi klarer og håndere 
samtidshendelser som kan oppstå.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambulanseoppdrag sommeren 2012. 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

104 

82 87 

110 

83 

100 

117 
124 120 

111 

137 

Ambulanseoppdrag 2002-2012 



Side 9 av 22 

 

KOMPETANSEHEVING OG OPPLÆRING 
Brannvesenet er på lik linje med andre bedrifter og virksomheter i Longyearbyen, berørt av 
turnover. For å opprettholde en tilfredsstillende beredskap har vi fokus på kontinuerlig 
kompetanseheving/utvikling i form av teori og praktiske øvelser for våre mannskaper. Dette 
er en nødvendighet når vi ser på vår geografiske beliggenhet. Man kan ikke ringe 
nabokommuner for å rekvirere støttestyrker og materiell om behovet skulle kreve det. Her må 
vi takle situasjonene som måtte komme, med de mannskaper og materiell som er til vår 
disposisjon.  
Våren 2012 hadde vi opptak opptak av nye mannskaper til Longyearbyen brannvesen. Vi 
prøver til enhver tid å ha 4-5 personer i vikarbank som tilkalles ved behov.   
 
 

 
Internopplæring av aspiranter til Longyearbyen brannvesen. 

 
Vi skulle ha startet med grunnkurs for deltids brannmannskaper, oktober 2012. Som følge av 
turnover hadde vi får få kandidater for oppstart av kurs. Mannskaper skal ha 2 års fartstid og 
opplæring i eget brannvesen før de kan starte opp på grunnkurset hos Norges brannskole. 
Ved bestått eksamen innehar den enkelte formell utdannelse som brannkonstabel. Kurset 
består av 208 timer brannteori, parallelt med praktiske øvelser. Utdannelsen gir et kollektivt 
løft for brannvesenet i sin helhet, med nødvendig kompetanse i hht HMS og IKS. Dette i tråd 
med intensjonene ifra justisdepartementet, DSB og Norges brannskole – hvor det har vært 
prioritert fokus på grunnkurs og utdannelse for deltids brannpersonell.  
Vi håper å kunne søke Norges brannskole om oppstart av grunnkurs høsten 2014. Igjen så 
vil turnover i virksomheten være avgjørende om dette lar seg gjennomføre. 
 
       
Kompetansehevende gjennomførte tiltak i 2012:  
 

 3 brannmannskaper gjennomførte 40 – timers førstehjelpskurs i regi av 
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps, med instruktører fra Norsk Luftambulanse. 
 

 6 brannmannskaper ble oppmeldt på nettbasert grunnleggende brannvernkurs hos 
Norges brannskole. 
 

 6 aspiranter  gjennomførte 40-timers internopplæring hos Longyearbyen brannvesen. 
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BRANNØVELSER 
Befalsgruppa har i samråd utarbeidet øvelsesplan for brannvesenet. Planen tar for seg 
øvelser med forskjellige temaer, hovedvekt på røykdykkerinnsats og praktisk bruk av 
nødvendig utstyr. Øvelsene er satt opp med naturlig progresjon og vanskelighetsgrad. Vi har 
fokus på å øve opp imot det vi kan forvente oss og bli stilt ovenfor ved hendelser i 
Longyearbyen. 
 
 
Longyearbyen brannvesen har 5 vaktlag. Vaktbytte er hver torsdag, påfulgt av 4 timers 
øvelse. Hvert vaktlag gjennomfører samme øvelse, dvs at hver øvelse går igjen over en 5 – 
ukers periode. 

  
Oppmarsjøvelse med vaktlag, våren 2012            Røykdykkerøvelse med vaktlag, vinter 2012 
 
 

  
 
Varme røykdykkerøvelser gjennomføres i hht krav i røyk – og kjemikaliedykkerveiledningen. 
Nødvendig og lærerikt for brannmannskaper å få kjenne at bekledning og utstyr tåler 
varmeblastninger man kan bli eksponert for. Samtidig får man her en føling av fysiske og 
psykiske påkjenninger mennekekroppen kan utsettes for ved skarpe hendelser. 
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BRANNØVINGSFELT 
Øvingsanlegget består av forevisnings/ overtenningscontainer, søkscontainere for ”varme 
øvelser”, farlig gods – tank, Avinor sin flybrannsimulator, samt undervisningsrom. Feltet er 
asfaltert, slik at reinhold, drift og vedlikehold fungerer hensiktsmessig. 
 

 
Slukkeøvelser med skum ute på feltet, august 2012 
 
Vi jobber hele tiden med å utvikle anlegget, slik at man får kjørt mest mulig optimale og 
realistiske øvelser. 
 

 
Sommeren 2011 ble søkscontainere 
utvidet med flere containere.  
 
 
Brannøvelsesanlegget er et sameie 
med Bydrift KF v/Brannvesenet, Avinor 
og Store Norske Spitsbergen 
Grubekompani. Partene gjennomfører 
2-3 brukermøter i året. 
 
Vi kan nå gjennomføre all praksis ute 
på feltet, noe som mannskapene 
tidligere måtte ned til brannskolen eller 

andre godkjente anlegg for å gjøre. 
 

 
Anlegget er for oss et uvurderlig hjelpemiddel mht øvelser og drilling av mannskapene. 
 
Anlegget er godkjent av DSB(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Norges 
brannskole, med hensyn til utdanning av egne innsatsmannskaper. 
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BILPARK 

 
Kjøretøy, Longyearbyen brannvesen. 
 
Førsteutrykningsenhetene våre, mannskapsvogn og tankvogn er av høy standard. Som følge 
av siste års byggevirksomhet med fortettingsproblematikk ser vi nå behov for egnet 
høydemateriell, lift. Det bygges nå mer i høyden, og behovet for tilfredsstillende verktøy er et 
faktum. Det gjelder evakuering av personell, samt å jobbe i høyden på en sikker og 
hensiktsmessig måte, noe som utelukkende går på HMS for innsatsmannskaper. 
 
Eksisterende Scania-lift, 89- modell er ikke egnet og godkjent for varme omgivelser. Liften 
har svært begrensede bruksområder. Brannen ved energiverket 7. desember viser at vi har 
behov for lift med 32-34 meters høydekapasitet, og som tilfredsstiller krav i hht 
arbeidsmiljøloven. Høyderedskap/lift har stått på investeringsplan i flere år, og forhåpentligvis 
kan vi sette ny lift i bestilling i løpet av 2013. 
 
Vi har 2 stk driftsbiler som er 20 år gamle. Disse vil bli byttet ut i 2013. Det er gjennom 
vedtak i Longyearbyen lokalstyre gitt økonomiske rammer for leasing av 2 stk driftsbiler. 
 
 
 
 
BRANNMATERIELL 
Longyearbyen brannvesen innehar mye materiell av god kvalitet, noe som er en betingelse 
for å opprettholde en tilfredsstillende beredskap. Det er av stor viktighet at brannvesenet 
innehar nødvendig materiell for å få utført oppdrag man kan bli stilt ovenfor her i 
Longyearbyen. 
 
Brannvesenet kjøpe inn en del nye brannslanger i 2012. Den tørre arktiske luften gjør at 
slangene over tid morkner opp og blir ubrukelige. Slangene trykksettes med 15 bar en gang i 
året. Defekt slangemateriell må fases ut hvert år og erstattes med nytt. Dette i hht oppsatt 
vedlikeholdsplan. 
 
Det ble  kjøpt inn noe nytt røykvernmateriell som vil erstatte gammelt utstyr som går ut på 
dato etter produsentens direktiver. 
 
Vi satte i 2012 opp fremtidig vedlikeholdplan for brannvesenets virksomhet. Denne gir oss 
god oversikt og forutsigbarhet med hensyn til vedlikehold og kostnader på virksomhetens 
materiell. 
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Etter brannen på energiverket ble det avdekket behov for følgende utstyr: 
 

 6 stk fallsikringer med nødvendig tauverk, bremser, karabiner, 

forankrings/sikringsutsyr. 

 3 komplette sett slukkespyd. 

 Reserve brannmannsbekledning(jakker, bukser, innerbekledning, ullsokker og 

hansker). 

 Brannmannshjelmer med integrert lyktfeste, samt lykter. 

 Havarisag og klippe/skjæreutstyr beregnet for stål/metall ytterkledning og tak. 

 2 stk Bærbare aggregat med kraftig og godt lysutstyr. 

 Hensiktsmessig lysutstyr på batteridrift/220V 

 3 stk VHF-radioer integrert i hørselsvern for sjåfører som betjener pumper ute på 

kjøretøyene.  

 Større beholdning av 1 ½» brannslanger 

 Flere grenrør mht slangeutlegg og bruk av slukkespyd 

 

 
BRANNTEKNISKE KONTROLLER 
Longyearbyen brannvesen har inngått avtale med flere virsomheter og institusjoner om årlige 
branntekniske kontroller av bygnings/boligmasse. Kontroll relateres til service og vedlikehold 
av håndslukkere, husbrannslanger, kontroll av nødutganger, bytte av batterier på 
røykvarslere inkl kontroll og funksjonstest.   
 
I 2012 gjennomførte vi kontroll og service for: 
 

 Polar Eiendom AS 

 Bjørnøya og Hopen                                 

 LL Bydrift KF, eiendom                                   

 Kings Bay AS, Ny Ålesund 

 Huset AS 

 UNIS Guesthouse 

 Telenor Svalbard AS 

 Basecamp Spitsbergen AS 

 Svalbardbutikken 

 Materiallageret AS 

 Svalbardhallen 

 Mary Ann`s Polarrigg 

 Isfjord Radio, Kapp Linne 

 Lompensenteret 

 IGP AS 

 UNIS 

 Spitra 

 ISS 

 Forskningsparken 
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110 - VARSLINGSSENTRAL 
Varslingssentral er plassert på energiverket i Longyearbyen som er døgnbemannet. 
Maskinistene som betjener varslingssentralen gjør en glimrende jobb, og varsling ut til 
vaktlag og øvrige mannskaper fungerer meget godt. 
 

Maskinist Vidar Stoltenberg i kontrollrommet på energiverket. 
 
Antall tilknytninger til sentralen øker for hvert år. I utgangen av 2012 hadde vi 90 objekter 
tilknyttet med brannalarm og 20 objekter med tekniske alarmer. 
Vi har inngått serviceavtale med leverandør av FAS varslingssentral, hvor software og 
hardware årlig blir oppdatert og vedlikeholdt. 
 

  
VHF-samand. Vi har stasjonære repeatere plassert på Hjorthamnfjellet og i toppen av pipa til 
energiverket. Med dette ivaretar vi et godt dekningsområde fra Vestpynten – Longyear og 
Adventdalen. Godt og stabilt vhf-samband er en forutsetning og et nødvendig verktøy under 
beredskapsoppdrag i og rundt Longyearbyen. 
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I forbindelse med etablering direktevarsling 
av brann i boligene til Longyearbyen 
Lokalstyre, Store Norske Boliger AS og 
Statsbygg, ble det i alle boenheter montert 
nye detektorer og brannalarmsentraler. 
Innstallasjon omfattet over 300 boenheter.  
 
Signaloverføring fra brannalarmsentral til 
110 går via GPRS/GSM-nett og er meget 
stabilt.  
 
Eldre/gammel signaloverføring går via 
kopper/telefonkabel. Om en slik kabel 
eventuelt er defekt/gravd over, vil man ikke 
bli varslet med feilmelding. Da er det kun 
ved årskontroller og tilfeldigheter som 
avdekker svikt på overføring til 110.  
 

 

 
 
Longyearbyen brannvesen har fra leverandør av alarmoverføringsenhet til 110 fått tilgang på 
web-basert oversikt for tilkoblede objekter/ boenheter. Dette er et driftsovervåkningssystem 
som gir oss full oversikt over status på alarmer, driftsmeldinger, måleverdier og styringer. 
Systemet ivaretar også historikk på alle data. 
 
Grønn belysning viser at alt er ok. Gul og rød belysning forteller om feil som må utbedres. Vi 
kan gå inn på den enkelte enhet for å se hva problemet er. Deretter varsler vi ifra til huseier, 
som igjen kontakter elektriker for å få utbedret feil. 
 
Signaloverføringsenheter kjører 30-sekunders «polling»/sjekk mot samtlige 
brannalarmsentraler som er montert i boenhetene. Er det teknisk feil på brannalarmsentral i 
en boenhet så skal dette detekteres i løpet av kort tid, samt at vi får dette opp på 
overvåkningssystemet. Oppetid og sikkerhet med hensyn til varsling er derfor nå mye bedre 
ivaretatt, enn de gamle telefonkablene som brukes mot eldre robofoner. 
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TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER 
Brannvesenet gjennomfører årlige branntilsyn i Longyearbyen. Her kontrolleres det at 
objektene er bygget, utstyrt og vedlikehold i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om 
forebyggelse av brann. Videre er det fokus på internkontroll med dokumentasjon vedrørende 
rutiner, prosedyrer og instrukser opp imot brann – og personsikkerhet for respektive 
virksomheter.  
 
Branntilsyn og oppfølging av disse er en prioritert oppgave for brannvesenet. 

Definering av særskilte tilsynsobjekter: 
Type A: Hotell, sykehus, skoler, barnehager, salgslokaler og forsamlingslokaler 
Type B: Verksteder, kraftstasjonen, tele-kommunikasjons-knutepunkter og andre 
              samfunnmessige viktige bygninger for offentlige etater. 

Type C: Industribedrifter 
Type D: Museer og fredet bebyggelse 
 
Longyearbyen brannvesen bistår Sysselmannen med branntilsyn i bosetningene utenfor 
Longyearbyen. I 2012 ble her foretatt tilsyn i Svea, Ny Ålesund, Pyramiden, Barentsburg, 
Kapp Linnè, Hopen og Bjørnøya. 

  
Branntilsyn oktober 2012 i Barentsburg.                  Oppsummeringsmøte og lunch med representanter 
                                                                                 fra Trust Arktikugol etter endt branntilsyn. 
 

  
Branntilsyn næringshytte, Adolfbukta apr 2012      Branntilsyn næringshytte, Slettebu apr 2012 
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BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJONS – OG MOTIVASSJONSTILTAK 
Brannvernuke 2012 ble tradisjon tro gjennomført med åpen dag på brannstasjonen, lørdag 
29. september. Dette er blitt en årlig ubetinget stor suksess, med godt oppmøte fra store og 
små. Gjennomføring av åpen dag er blitt et godt innarbeidet samarbeidsprosjekt mellom 
brannvesenet, Sysselmannen, Avinor, Røde Kors, Longyearbyen sykehus, og kafedrift som 
organiseres av Tv-aksjonsgruppa og sykehuset. Brannvernuka er nasjonalt tiltak som 
gjennomføres over hele Norge. 
 

 
Snøen ankommet til brannvernuka, åpen dag 2012. 
 

  
Kjøreturer med brannbiler og sysselmannens           Ung aspirant på opplæring  
bandvogn er populært!! 
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Vi gjennomførte i 2012 flere kurs, øvelser og opplæring rettet mot næringsvirksomhet og 
institusjoner i Longyearbyen. Dette er noe vi har fokus på, og som har høy prioritet. Slike 
kurs gir helt klart en målbar brannforebyggende effekt. Gjennom kurs og opplæring får vi 
formidlet forebyggende informasjon - og holdningsskapende adferdsmønster.  
 

 
Brannvernlederkurs, desember 2012 
 

  
Varme arbeider-kurs, våren 2012                            Brannvernkurs 2012, praktiske slukkeøvelse 
 
Som følge av turnover i Longyearbyens næringsvirksomheter ser vi også at det må holdes 
hyppigere pålagte kurs relatert til brannvern. Dette gjelder spesielt brannvernledere som 
jobber i særskilte brannobjekter i Longyearbyen. Det ble gjennomført 2 stk 
brannvernlederkurs i 2012. Det ble også gjennomført 2 stk varme arbeider-kurs rettet mot 
industri og håndverkere.  
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Vi har årlig besøk fra Longyearbyen skole, og unger fra byens barnehager. Slike besøk er 
alltid hyggelige, og noe vi setter stor pris på.  
Brannvesenet deltar gjerne på brann – og evakueringsøvelser til barnehagene i 
Longyearbyen. Det er imponerende å se hvor flinke og disiplinerte ungene er på disse 
øvelsene.  
 

 
Besøk fra Polarflokken barnehage 
 
 
 
 
 
BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING PÅ SVALBARD 
 
Bydrift KF og brannvesenet inngår sammen med SNSK, LNS Spitsbergen, Avinor og Kings 
Bay, som en del av UA Svalbard(Utvalg mot akutt foruresning). Oljeverndepot med 
nødvendig utstyr er lokalisert ved Sysselmannsgarasjen.  
 
Styrken inngår i statlig beredskap hos Kystverket, og kan ved behov benyttes nede på 
fastlandet. Siste større aksjon vi deltok i var da lasteskipet «Full City» gikk på grunn ved 
Langesund sommeren 2009. Hendelsen ga oss verdifull kompetanse og erfaring. 
 
Normalt har innsatsmannskaper 2 samlinger i året. Da med depot/utstyrsgjennomgang på 
våren, påfulgt av land/sjøbasert øvelse på høsten.  
 
Det ble i hht Kystverkets terminliste gjennomført depotgjennomgang og utstyrssjekk i 
Longyearbyen, 11. og 12. april 2012. 
 
Høsten 2012 deltok depotstyrken på en større sjøgående øvelse med flere fartøyer og 
deltakelse ifra Trust Arktikugol, Grønnfjorden 26. september.  
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Oljevern depotgjennomgang, april 2012                   Montering av nytt utstyr. Roy Eide inspiserer. 

 

  
Mannskaper i innsats på MS Nordsyssel                   Oljeoppsamlingssystem sjøsatt, Grønfjorden 
 

  
Innsatsleder Sidsel Svarstad fra Sysselmannen      Kystvakt og Langøysund i aksjon, Grønfjorden 
og oljevern-depotleder Frank Jakobsen,  
samkjører strategi i KO på MS Nordyssel 
under oljevernøvelsen. 
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LOV - OG FORSKRIFTSVERK VEDRØRENDE BRANNVERN PÅ SVALBARD 
 
Longyearbyen brannvesen forvalter på vegne av Longyearbyen lokalstyre følgende lover og 
forskrifter: 
 

 Lov om brannfarlige varer, væsker og gass under trykk, med tilhørende forskrift. 

 Lov om eksplosiver, med tilhørende forskrift. 

 Forskrift 20. august 1993 nr 815 om brannvern på Svalbard. 
 

På fastlandet gjelder «Brann – og eksplosjonsvernloven» med flere forskrifter.  
 
Av utviklingen i Longyearbyen/Svalbard ser vi at eksisterende hjemlingsverk for 
brannvesenet er «gått ut» på dato. Forskrift om brannvern på Svalbard fungerer ikke 
hensiktsmessig og tilfredsstillende opp imot andre gjeldende lov – og forskriftsverk, og da 
spesielt mot Teknisk forskrift til plan- og bygningslov som er blitt gjort gjeldende i 
Longyearbyen. 
 
DSB(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har på direktiver fra 
Justisdepartementet etablert en arbeidsgruppe for å se på implementering av Brann – og 
eksplosjonsvernloven med forskrifter på Svalbard.  
 
Undertegnede og daglig leder i Bydrift KF, Marianne S Aasen var sammen med 
representanter for DSB i møte hos Justisdepartementet  juni 2011, vedrørende 
implementering av brann – og eksplosjonsvernloven på Svalbard.  
 
Møtet vi hadde hos Justisdepartementet med gjennomgang av detaljer til implementering av 
nytt lov – og forskriftsverk var meget positivt. Arbeid og nye møter skulle finne sted i løpet av 
kort tid, men prosessen er blitt særdeles forsinket som følge av hendelsene 22. juli 2011. 
Forhåpentligvis vil prosessen raskt gjennoptas, slik at vi snarlig får et godt fungerende og 
hensiktsmessig hjemlingsverk her i Longyearbyen. 
 
 
 
 
Kommentar 
 
Vi ser at det er en jevn etterspørsel på brannvesenets leveranse av varer og tjenester. 
Bedrifter, institusjoner og virksomheter i byen kontakter oss jevnlig med ønske om 
gjennomføring av teoretiske og praktiske brannvernkurs for sine ansatte. Dette er meget 
positivt. Våre ønsker og intensjoner er å tilfredsstille behovet hos virksomhetene og 
innbyggerne i Longyearbyen, da også beboere på øygruppa for øvrig. 
 
Longyearbyens geografiske beliggenhet gjør at vi må ha konstant fokus på en god og effektiv 
beredskap, samt å gjøre vårt ytterste for å ivareta personsikkerhet, miljø og materielle 
verdier. Vi er særdeles sårbare om en større brann skulle oppstå. Da er det viktig at samtlige 
innbyggere er seg sitt ansvar bevisst med hensyn til å minimere risiko for uønskede 
hendelser. 
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Vedrørende direkte brannalarmvarsling til 110 så håper vi å få byttet ut gamle robofoner og 
telefonkabel med nye signaloverføringsenheter som går via GPRS/GSM-nett. Dette gjelder 
da objekter som allerede er tilkoblet 110 etter gammel standard og teknologi. Dette blir i 
dialog og samarbeid med respektive huseiere. 
 
 
Longyearbyen brannvesen har for øvrig et godt og nært samarbeid med øvrige nødetater på 
Spitsbergen.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen for 
Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF 
 
 
Jan Olav Sæter 
Brannsjef, Longyearbyen brannvesen 
 
 
30.01.2013 

 


