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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.09.20 - Stjørdal
Brann og Redning - hjemmevakt - setekapasitet
Interpellasjon fra Geir Falck Anderssen (H):
Brannkonstabler på hjemmevakt bruker i dag private biler uten blått lys når de kjører til
brannstasjonen ved alarm. De må følge trafikkregler – stoppe for fotgjengere og rødt lys.
Vi kan alle tenke oss at det er en stressende situasjon for den som rykker ut å ligge i roliggående
trafikk, stoppe opp for fotgjengere og samtidig høre på sambandsradioen at de skal til en
bilulykke eller en husbrann – de skal ut for å hjelpe folk i nød og må snarest komme seg til
brannstasjonen for å ta med seg rett utstyr ut.
Trafikken av biler, fotgjengere og syklister tiltar – det gjør også adrenalinet til en
brannkonstabel som har fått alarm.
Uttrykningsleder og overbefal har egne utrykningskjøretøy stående hjemme når de har vakt, men
de er avhengig av å ha med seg resten av laget for å kunne gjøre en best mulig jobb på
ulykkesstedet.
Ved fullalarm har Stjørdal Brannvesen ikke nok setekapasitet i sine brannbiler til alt
brannmannskap. Det gjør at de siste som ankommer stasjonen må bruke andre biler.
For å øke sikkerheten for brannmannskaper, trafikanter og våre innbyggere generelt, samt øke
setekapasiteten på utrykningskjøretøy, bør brannvesenet gå til anskaffelse av 5 små varebiler
(pizzabiler) utstyrt med blålys og sirene som hjemmevakta kan benytte.
De har lav anskaffelseskostnad, og kan innredes med forskjellig supplerende utstyr det er behov
for i ulike situasjoner. De kan benyttes som mannskapsbiler ved fullalarm – de får 10 flere seter.
Jeg ber om at interpellasjonen oversendes kommunedirektøren som må fremme en sak så raskt
som mulig, senest ved budsjettbehandlingen før jul. Det må vurderes leasing eller kjøp.

