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Stol ikke på mobiltelefonen som hjelpemiddel for 
nødetatene under store aksjoner 
Av Nils Erik Haagenrud 06.09.06 
 

Under årsmøte for foreningen for kommunale brannsjefer i Danmark 
kom brannsjefen i London med et klart budskap etter terrorbombingen i 
2005 "stol ikke på mobiltelefonen som et hjelpemiddel for nødetatene 
under store aksjoner". 
 

Årsmøte i Odense for Foreningen for kommunale brannsjefer i Danmark 
  
Som tradisjonen tro fikk NBLF invitasjon til årsmøte fra vår søsterorganisasjon 
i Danmark. Årsmøte var lagt til Odense 23. til 25. august med et fyldig 
program og ikke minst et flott arrangement. Det var påmeldt 5-600 deltagere 
til arrangementet. I tillegg var det en stor utstilling med brannrelatert utstyr fra 
40-50 utstillere, som ga et stort økonomisk bidrag til arrangementet. Årsmøte 
og årsrapporten til Foreningen for kommunale brannsjefer i Danmark, viser at 
de er en veldrevet organisasjon med god likviditet. Overskuddet for 2005 var 
på over kr.500.000,- 
  
Det var mange interessante foredrag fra inn og utland. Brannsjefen i London 
Sir Ken Knight holdt er meget bra foredrag vedrørende Terrorbombingen i 
London sommeren 2005. London har et brannvesen, som ikke helt kan 
sammenlignes med Norske forhold. De har 6000 ansatte og en ramme på ca. 
4 milliarder, men støter ofte på de samme utfordringene som vi i forbindelse 
med store hendelser. Innføringen av ICS var en av suksess faktorene for å 
kunne organisere aksjoner av denne størrelsen. Gode planer og instrukser 
gjorde at alle var klar over hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder de 
hadde. England har 3 nivåer i forbindelse med ICS, som de kaller bronse, 
sølv og gull command, hvor de kan utvide og sektorisere etter størrelsen på 
hendelsen. Et klart råd fra brannsjefen i London, stol ikke på mobiltelefonen. 
Den fungerte ikke under terrorbombingen, noe som var en utfordring i 
ledelsen da man hadde lagt inn kontakter, etc. på telefon. 
  
En stor takk til formann/ vert Peter Staunstrup for en flott mottagelse og 
oppvartning under besøket i Odense. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Aksjon boligbrann 2006  
Av Knut Berg Berntsen 18.09.06 
 

 
 
 
Påmelding til Aksjon boligbrann 2006 har startet. Frist for påmelding er 
20. oktober 2006.  
 
NBLF oppfordrer alle landets brann-/feiervesen til å melde seg på Aksjon 
boligbrann. Aksjonen starter med Røykvarslerens dag 1. desember og 
fortsetter med besøk av husstander i perioden 5.-7. desember. Det 
oppfordres videre til samarbeid med lokalkontorene til Gjensidige og DLE 
  
Meld på ditt brann-/feiervesen nå! Bestillinger etter 20. oktober blir ikke 
effektuert. For påmelding gå til: http://www.dsb.no/aksjonboligbrann  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ICS- prosjekt Buskerud 
Av Guttorm Liebe 24.09.06 
 

Fra "Brannmannen" henter vi Dag Botnen oppfølging av tidligere artikler 
om ICS i Norge. 
 
Artikkelen gjengis på våre hjemmesider med tillatelse fra "Brannmannen" og 
forfatterenen Dag Botnen som er brannsjef i Hallingdal brann- og 
redningstjeneste IKS, - i pdf-format. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NB! HUSK Å REGISTRERE NYE 
SOLSKINNSHISTORIER 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

HUSK PÅMELDING TIL DSB-SEMINARET 
SE NYHET PÅ HJEMMESIDEN VÅR 

 

Alarmsentraloperatøropplæring til Stavern 
Av Guttorm Liebe 06.09.06 
 

Et viktig og riktig skritt er tatt. Opplæring av operatører på de nye 
”NØDNETT”-sentralene skal skje felles for 110-112 operatørene på 
Justissektorens kompetanse og øvingssenter i Stavern. Det er viktig 
at 113-sentalene henger seg på. 
 

En viktig del av NØDNETT-prosjektet er at samtlige alarmsentraler skal få 
nytt utstyr. Dette utstyret skal være det samme i de 3 ulike alarmsentralene 
(110-112-113) vi har i Norge. Bare det alene er et skritt i riktig retning. 

Avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen, DSB sier at det før sommerferien 
ble besluttet at når opplæringen av brannalarmsentraloperatørene for de 
nye sentralene må begynne, skal det skje i fellesskap med 112-operatørene 
(politiet). Det skal bygges opp like sentraler på Justissektorens kompetanse 
og øvingssenter (JKØ) i Stavern, hvor opplæringen skal gjennomføres. JKØ 
drives av Politihøgskolen, men er et opplærings- og øvingssenter for hele 
justissektoren. DSB vil leie ca. 80 m2 til denne opplæringen. 

Avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen sier videre at hensikten med å 
legge opplæringen for sammen med politiets er at dette skaper bedre 
samvirke mellom sentralene og derved også disse 2 nødetatene. NBLF tror 
at slik samøving også vil bryte ned evt. barrierer mellom sentralene og på 
sikt vil det nok utvikle seg mer ensartede operasjonelle rutiner. Dette må 
være åpenbare gevinster. 

Norges brannskole vil være ansvarlig for kursopplegg og opplæringen for 
110-sentraloperatørene. Ulempene ved å legge denne opplæringen til 
Stavern, er at alarmsentraloperatørutdanningen derved blir delt mellom 
brannskolen i Tjeldsund og JKØ. Utdanningen for de som skal betjene 
eksisterende sentraler vil fortsette i Tjeldsund.  

Det første kurset vil bli arrangert våren 2007. 

NBLF er av den oppfatning at det å samordne utdanningen av 
alarmsentraloperatørne er en meget stor fordel, et skritt i riktig retning og 
være til gevinst for så vel nødetatene som samfunnet som skal betjenes. 
NBLF ber derfor om at ”helse-Norge” må slå følge og sørge for at også 
deres alarmsentralopplæring blir lagt til JKØ. Det er så vidt vi har bragt på 
det rene avsatt plass til dette. 113-operatørene må gis denne muligheten til 
samtrening og samordning med sine kolleger på de 2 andre 
nødalarmsentralene. Vi forventer at ”helse-Norge” benytter seg av denne 
muligheten. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hus til "Aksjon boligbrann" 
Av Guttorm Liebe 27.09.06 
 

"Aksjon boligbrann" trenger et hus som kan brennes, til TV-opptak. 
 
"Aksjon boligbrann" gjennomføres i begynnelsen av desember. 
Røykvarslerens dag er 1. desember og i likhet med foregående 3 år, 
gjennomføres en dør-til-dør-aksjon 5. - 7. desember. 
  
Odd Rød, Gjensidige har kontaktet NBLF med følgende forespørsel: 
I forbindelse med Røykvarslerens dag 1. desember er planen å ha en bolig 
å lage branndemonstrasjoner i for pressen (Dagsrevyen primært). Tanken 
er å vise røykvarslerens viktighet for rask oppdagelse av brann, samt 
røykvandringer gjennom rom med lukkede og åpne dører. 
Finnes det en slik bolig/ bygning som skal rives/ brennes på den tiden (i 
løpet av november)? Bygningen bør ligge sentralt på Østlandet et sted. 
  
Hvis du vet om noe som kan benyttes, ta enten direkte kontakt med Od 
Rød, Gjensidige e-post: odd.rod@gjensidige.no, tlf. 22 96 80 28, eller 
undertegnede, gut-li@online.no  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


