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17 utrykninger fra Alta eller
Bodø kan ende opp med å
koste like mye som å drifte
egne redningsdykkere
Etter nedleggelsen av Tromsø brann og redning sin
redningsdykkertjeneste er Alta og Bodø nærmeste offentlige
redningsdykkertjeneste. Skal en av disse rykke ut til Tromsø bare en
brøkdel av antall utrykninger Redningsdykkertjenesten i Tromsø hadde i
2021, kan det bli dyrt.
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KOSTBART: BLIR SALTEN BRANN IKS ELLER ALTA BRANN- OG REDNINGSKORPS NØDT TIL Å RYKKE UT TIL TROMSØ, SKAL DET IKKE ALTFOR MANGE GANGENE FØR UTGIFTEN NÆ



Jarl Henning Nilsen

Sist oppdatert: 19 minutter siden

iTromsø skrev torsdag om brannsjefene hos Salten brann IKS og Alta brann- og
redningskorps som gikk ut mot Tromsø kommune sin beredskap ved
drukningsulykker.

I artikkelen kom det fram at en utrykning, som trolig ikke vil redde liv, fra enten
Salten brann IKS eller Alta brann- og redningskorps potensielt vil kunne koste
Tromsø kommune opp mot 100.000 kroner pr. utrykning, særlig grunnet
transportkostnader med fly eller helikopter.

https://www.itromso.no/nyheter/i/z7dGlr/brannsjefer-i-alta-og-bodoe-ut-mot-beredskapen-realistisk-sett-saa-snakker-vi-om-et-soek-etter-antatt-omkommet


Lavere terskel

Dersom man legger anslaget til grunn, ville det kostet Tromsø over 7 millioner
kroner å gjennomføre like mange utrykninger hit som det redningsdykkerne i
Tromsø utførte i 2021.

En offentlig oversikt fra Brannstatistikk.no viser at dykkerbilen til
Redningsdykkertjenesten ved Tromsø brann og redning rykket ut totalt 84 ganger i
2021. Av disse ble imidlertid 12 avbrutt underveis.

Men tallene må tas med en klype salt.

Beredskapsleder ved Tromsø brann og redning, Joakim Pedersen, sier at terskelen
for å kalle ut til full utrykning med dykkerbil er lavere når man har en egen og
beredt dykkertjeneste, enn om det må hentes inn forsterkninger utenfra.

– Terskelen for å rykke ut for fult er vesentlig lavere når du har egen
redningsdykkertjeneste. Nå sender vi heller først en bil ut som tar en vurdering på
situasjonen, gjerne i kombinasjon med overflatedykkere, før vi deretter tar en
avgjørelse på om det trengs annen bistand, sier Pedersen.

https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/


Det er med andre ord ikke veldig sannsynlig at antall utrykninger i 2022 vil nærme
seg antallet fra 2021.

Under drukningsulykken fredag i sist uke var det Fagdykk AS som ble hentet inn for
å bistå politi og brannvesenet med dykking for å hente opp den forulykkede. Ifølge
daglig leder Arild Stenmo Tobiassen er ikke hele regnestykket klart enda, og han
kan ikke si hva totalkostnaden for deres utrykning vi bli.



Fire ganger så dyrt

VILLE SIKRET DRIFT: ET BUDSJETT SOM SIKRET VIDERE DRIFT AV TROMSØ SIN REDNINGSDYKKERTJENESTE LÅ PÅ 1,7 MILLIONER IFØLGE BERE

Dersom Salten brann IKS eller Alta brann- og redningskorps skulle rykket ut til
Tromsø med samme frekvens som Tromsøs redningsdykkere gjorde i fjor, ville det



Kan koste mer å gjenopprette ordningen

altså kostet fire ganger så mye som en videre drift av redningsdykkertjenesten.

– Vi budsjetterte for 1,7 millioner for å sikre videre drift av redningsdykkertjenesten
i 2022. Dette tallet vil likevel svinge noe fra år til år, avhengig av hvilket utstyr som
trenger utskiftning eller om det trengs kompetanse heving innad i tjenesten.

Det trengs med andre ord sannsynligvis bare 17 utrykninger fra enten Alta eller
Bodø før prislappen på 1,7 millioner kroner er nådd.

Pedersen påpeker at det er for tidlig å si hva en eventuell gjenopprettelse av
tjenesten ville gitt av merkostnader, men understreker at flere faktorer kan øke en
slik pris.

– Vi står blant annet i et generasjonsskifte og har flere dykkere som har vært hos oss
lenge. Flere er over 50 år og nærmer seg pensjonsalder. Dette vil naturligvis gi
kostnader med tanke på rekruttering eller videreutdanning og kursing, sier
Pedersen og fortsetter:



– I tillegg så er det mye kostbart utstyr som jevnlig må erstattes. Et eksempel er
luftslangen som skal tilføre luft fra land ned til dykker. Den koster rundt 70.000
kroner og må skiftes ut hvert 10 år, sier beredskapslederen.

Enkelte ting er likevel uerstattelige.

– Jo lengre tid man er borte fra dykking, desto større er sjansen for å ikke komme
tilbake. De trener regelmessig for å opprettholde kompetanse og fysisk grunnlag.
Jeg usikker på om alle dykkerne ville returnert dersom tjenesten ble gjenopprettet
igjen, sier Pedersen.
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