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Samle på ”Solskinnshistorier”! 
Av Guttorm Liebe 23.12.02 
 

Som en del av avtalen mellom NBLF og Gjensidige NOR Forsikring 
inngår et prosjekt for å samle flest mulige branntilløp som har endt 
godt. Lykkes vi blir vi banebrytende. Rapporteringssystemet er under 
utarbeidelse, - start likevel med å samle 1. januar. Ta kopi av 
utrykningsrapporter og avisutklipp som seinere kan overføres til vår 
Internettrapportering. 
 

Avtalen mellom Gjensidige NOR Forsikring og NBLF går generelt ut på at 
det skal inngås samarbeidsavtaler om brannforebyggende tiltak på lokalt 
nivå mellom våre kretslag og Gjensidige NORs resultatområder/ regioner. 
Det finnes to unntak, og ett av dem er at vi skal samle / rapportere så 
mange ”solskinnshistorier” som mulig. 
  
Utrykningsrapportene er grunnlaget 
Det betyr at NBLFs medlemmer skal bidra til at flest mulige branntilløp som 
endte godt på grunn av at ett eller flere branntekniske tiltak fungerte skal 
rapporteres. Den viktigste kilden til ”solskinnshistoriene” er brannvesenets 
utrykningsrapporter.  
  
Internettrapportering 
Det er under utvikling et enkelt system for rapportering på Internett, via 
NBLFs sider. På grunn av at avtalen ikke var i havn før i desember, er ikke 
rapporteringssystemet og bruksanvisningen for dette ”på lufta” før i januar / 
februar ’03.  
  
Ny og banebrytende statistikk 
All vår brannstatistikk går ut på hvilken skade som er skjedd og hva som 
gikk galt. Det finnes kun ett unntak i vår brannrapportering; - hva som 
stoppet brannen. For øvrig har vi intet som forteller om når det er gått bra. 
  
Vi vet faktisk ikke hva som fungerer best og hvilke tiltak som hyppigst er 
mest effektive. Det medfører at vi på mange måter må tippe hva som er 
best egnet brannverntiltak. Dette ønsker NBLF og Gjensidige NOR 
Forsikring å gjøre noe med. For forsikringsselskapet er dette viktig for å 
kunne gi rabatter for de mest virkningsfulle tiltakene. 
  
Start 1. januar!! 
Vi har ikke bruksanvisningen og systemet for rapportering klart ennå. 
Derfor oppfordres alle våre medlemmer til å samle på ”solskinnshistorier” i 
eget brannvesen fra 1. januar 2003. Ta kopi av utrykningsrapporter og evt. 
avisutklipp. Gjem på dem til Internettrapporteringen er ”på lufta”. Ikke 
regne med at andre samler på dem, - gjør det selv! 
  
Det som skal rapporteres er branntilløp hvor branntekniske tiltak har 
fungert etter in hensikt og dette har medført at brannen ikke er blitt større, - 
for eksempel: 
o Oppdaget av røykvarsler 
o Oppdaget av automatisk brannalarmanlegg 
o Oppdaget av automatisk brannalarmanlegg med direkte overføring til 

brannvesenet 
o Slokket av automatisk slokkeanlegg 
o Slokket av manuelt slokkeutstyr av personer tilstede 
o Brannen stoppet mot fungerende branntekniske skille 
o Brannen begrenset på grunn av automatisk eller manuelt 

brannventilasjonsanlegg 
o Vellykket rømning på grunn av godt merkede rømningsveger 
o Øvelser/ opplæring som har medført korrekt handling fra industrivern/ 

ansatte/ personale/ andre. 
  
GODT NYTT BRANNVERNÅR!, - HVOR ”SOLSKINNSHISTORIENE” 
BLIR VÅRT NYE, FELLES ”FLAGGSKIP”! 

         

= Samarbeid – både sentralt og lokalt 

Nyhet med sidene  
Av Per Ole Sivertsen 2.1.03 
 

Utvalgte deler av medlemsinformasjonen er nå tilgjengelig via 
hjemmesidene våre. 

Nå kan du sjekke noe av informasjonen som er registrert av medlemmene. 
Denne informasjonen er navn, adresse, arbeidsgiver, stilling, E-
postadresse og egne hjemmesider. 

For å gjøre dette velger du Kretslag i menyen og deretter klikker du på det 
kretslaget du ønsker. Bak Ant. medlemmer står det et tall som viser hvor 
mange medlemmer kretslaget har. Ved å klikke på tallet får du opp en liste 
over medlemmene med mulighet til å klikke på navnet til medlemmet du 
ønsker mere informasjon om. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Over 1000 medlemmer registrert! 
Av Per Ole Sivertsen 6.1.03 
 

Nå er det over 1000 medlemmer som har registrert seg via våre 
hjemmesider – Meget bra. Dersom du vet av noen medlemmer som ikke 
mottar E-post fra forbundet skyldes det at E-postadressen ikke er registrert 
i vår database. Logg deg inn og fyll ut flest mulig felt! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Generalforsamling 2003 
Av Per Ole Sivertsen 6.1.03 
 

Minner om at Seminar og Generalforsamling 2003 blir arrangert av 
Møre og Romsdal brannbefalslag i Ålesund den 25.04 - 27.04 2003 på 
hotell Radisson SAS. 
 

 
Seminarprogrammet er snart klart og kommer med en gang på våre 
hjemmesider. Følg med, det blir et meget interessant og faglig program. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Andre brannfaglige aktiviteter i  2003 
Av Per Ole Sivertsen 6.1.03 
 

• Kommunalteknikk 2003 arrangeres på Lillestrøm i de nye 
varemesselokalene i begynnelsen av mai måned. 8. Mai 2003 er det NBLF 
som har ansvaret for seminar om ansvarsproblematikken. 
• Fire Safe Europe arrangeres i København i oktober 2003. NBLF 
oppfordrer alle lokallag eller interesserte i lagene til å legge turen om 
København slik at arrangementet støttes. NBLF er delansvarlig. Gjør 
derfor som Telemark. Legg lagsturen til Danmark! 
• 25-årsjubileet skal markeres i Oslo som et en-dags arrangement. Det 
planlegges en miks av konferanser, underholdning og kultur. NBLF ønsker 
at dette blir så tett opp til 17. mars som mulig. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bidrag til historieboka - Haster 
Av Per Ole Sivertsen 6.1.03 
 

Historisk bidrag er komiteen som jobber med NBLFs historie 
avhengig av å få inn. 
 

Alle lokallag eller enkeltpersoner som sitter på noe oppfordres til å sende 
dette enten til Arne Wold, Ronny Røren eller Terje Rosen. E-post kan 
sendes til: woldebo@frisurf.no 


