
 

 

 

Invitasjon til medlemsmøte 

Oslo og Akershus brannbefalslag (kretslag under NBLF) inviterer til medlemsmøte på Lørenskog 

brannstasjon tirsdag 12.desember kl. 10.00. I lys av brannen i Grenfell Tower i juni og i høyblokka på 

Løvenstad i oktober vil dette medlemsmøtet bl.a. ha fokus på brannsikkerhet i høyhus, boligblokker 

og kontorbygninger oppført etter byggeforskrifter eldre enn 1997. Det blir også innlegg fra NRBR om 

aktuelle prosjekter hos dem. 

Programmet for medlemsmøtet er som følger: 

 10.00-10.30: Brannen i høyblokka på Løvenstad (11 personer til sykehus). 

NRBR ved innsatsleder Morten Thoresen og branninspektør Glenn Hüglow (brannevaluering) 

 10.30-11.00: DiBK om brannsikkerhet i høyhus, boligblokker og kontorbygninger oppført før 

1997 + Omfang av- og risiko knyttet til bruk av plastmaterialer (kledning og isolasjon) i Norge. 

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) ved Vidar Stenstad og Trond S. Andersen 

 11.00-11.30: DSB om brannsikkerhet i høyhus, boligblokker og kontorbygninger oppført før 

1997 – er det behov for forebyggende og/eller beredskapsmessige tiltak hos brannvesenet? 

DSB ved Tommy Ueland 

 11.30-12.00: Ny Dimensjoneringsforskrift - forventede endringer (høringsutkast er 

offentliggjort). 

DSB ved Anders L. Blakseth 

 12.00-12.30: Lunsj (vi serverer mat og drikke). 

 12.30-12.40: Eiers ansvar sett opp mot brannvesenets tilsynsplikt (i lys av «BASA-saken»). 

DSB ved Anders L. Blakseth 

 12.40-13.05: NRBR om anskaffelse av stor beltegående brannvifte (LUF60 e.l.) og tilhørende 

krokløftcontainer – tenkte bruksområder, finansiering og kriterier som vektlegges ved 

anskaffelsen. 

NRBR ved brannmester Kenneth Wangen 

 13.05-13.30: Sammenslåing av NRBR og ØRBR – status i prosjektet, hvilke fordeler/gevinster 

vil en sammenslåing gi? 

NRBR ved brann- og redningssjef Jan Gaute Bjerke  

 13.30-13.45: NRBR om anskaffelse av 44 meters brannlift – hvilken risiko/bygningsmasse har 

vært avgjørende for valget om anskaffelse av 44 meters brannlift, stasjonering&bemanning, 

kriterier som vektlegges ved anskaffelsen. 

NRBR ved brannkonstabel Rune Hirmoen (prosjektleder Brannlift) 

 13.45: Medlemsmøtet avsluttes. Omvisning på Lørenskog brannstasjon for de som ønsker. 

 

Medlemsmøtet er gratis for medlemmer av Oslo og Akershus brannbefalslag. Deltakeravgift for 

øvrige er 150,- (Vipps til 113213 eller betaling til kontonummer 1280.60.76447). 

Påmelding til medlemsmøtet sendes til daniel.solli@follobrannvesen.no innen 7.desember 2017.  

Ikke medlem i NBLF? Meld deg inn på http://nblf.no/medlemsreg.asp 
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