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Ingen feiltolkninger denne gangen! 
Av Guttorm Liebe 25.06.03 
 

NBLF slutter seg til DBE, når det i en pressemelding om 
undersøkelsen av "brannsikkerheten i boliger for pleie- og 
omsorgsformål" opplyses at det kreves en grundig kvalitetsikring og 
analyse før status kan rapporteres. Tilstanden er tydeligvis slik at det 
kreves en handlingsplan. Vi deler DBEs oppfattning om at denne bør 
komme samtidig med statusrapporten. 
 
Vårt lokale fagmiljø har helt siden åpen omsorg ble populært og HVPU-
reformen ble gjennomført i overgangen 80 -90 tallet, hevdet at det å 
betrakte omsorgsboliger som ordinære boliger er brannfaglig feil. Dette har 
brannsjefer gang på gang påpekt, og fra lokalt hold har det vært rettet 
sterk kritikk mot nasjonale regelverk som har åpnet for muligheten av å 
bygge og innrede omsorgsboliger på samme branntekniske nivå som 
ordinære boliger. Mange er de brannsjefer som er blitt betraktet som 
fagidioter av denne grunn, og mange er de som er blitt overkjørt av sine 
rådmenn der kommunen har vært byggeier. 
  
Argumentet for å utsette offentliggjøringen er i henhold til pressemeldingen  
at det er "... nødvendig med en grundig kvalitetssikring og analyse av 
tallmaterialet ....., før man i løpet av høsten kan framkomme både med 
aktuell status på området og en handlingsplan." 
  
Unngå parallell til "rekkehusundersøkelsen" 
Det slutter jeg meg til, fordi det ikke er alltid staten gjør det. For 6 – 7 år 
siden unnlot staten v/ Bygningsteknisk Etat(BE) å kvalitetsikre 
konklusjonen på sin egen undersøkelse av rapporterte branner i rekkehus. 
(HO-3/97 «Brann i rekkehus»). Vurderingen inneholdt en meget 
graverende faglig feil som medførte at konklusjonen ble at bare 7 % av 
rekkehusbrannene (30 av totalt 417) sprer seg til andre leiligheter enn 
startbrannleiligheten, og dermed til den fatale feilslutningen at rekkehus 
generelt har tilstrekkelig høy brannteknisk standard.  
  
Beregningen tok utgangspunkt i samtlige rapporterte branner/ branntilløp, 
inkludert det store flertallet som ikke setter konstruksjonene på prøve. 
Fjernes disse fra beregningen, blir resultatet at ca. 50 % av 
rekkehusbrannene (30 av de 58 som ” ble vurdert som interessante å følge 
opp i detalj”) sprer seg til flere leiligheter. Dette er for øvrig i tråd med to 
uavhengige undersøkelser gjort av lokale brannvesen, og ville uvergelig ha 
medført den korrekte slutningen at vi i årevis har konstruert våre rekke hus 
brannteknisk feil. 
  
Dette må ikke skje igjen, uansett hvem som har "svin på skogen", hvem 
som evt. har skapt "arvesynden" eller hvem som bør gis "skylda" for den 
antagelig begredelige branntekniske tilstanden i våre omsorgsboliger. 
  
Våre lokale brannfaglige miljø vil være svært på vakt overfor feiltolkinger 
av det store tallmaterialet som nå er samlet inn. 
  
Støtteordninger til sprinkleranlegg! 
Staten gjør dessuten klokt i å ha en handlingsplan i skuffen når 
undersøkelsens konklusjoner offentliggjøres. 
  
Dersom tilstanden er så dårlig som vi har grunn til å frykte, anbefales at 
det vurderes å sette en skikkelig fet støtteordning for ettermontering av 
boligsprinkleranlegg øverst på tiltakslista. 
På andre plass bør stå at i det øyeblikk det trilles inn en rullestol beregnet 
for beboeren (selvfølgelig formulert bredere slik at alle typer handicap 
dekkes) skal det følge med et boligsprinkleranlegg "på kjøpet". 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Felles, digitalt samband 
Av Guttorm Liebe 02.07.03 
 

Regjeringens vedtak om at Staten ikke skal ta kostnadene til 
infrastrukturen til et nytt, landsdekkende digitalt samband for 
nødetatene (TETRA) har fått flere til å reagere,- blant annet UF. NBLF 
oppfordrer til å støtte UF’s underskriftskampanje som i disse dager 
spres til nødetatene over hele landet. 

Regjeringens vedtak om at Staten ikke skal dekke kostnadene til 
infrastruktur til et nytt, landsdekkende, digitalt samband for nødetatene har 
også fått Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) til å reagere. UF har 
skrevet brev til justisministeren om behovet for et fellessamband, og tar i 
disse dager initiativet til en underskriftskampanje. 

Den Europeiske føderasjonen av brannbefalsforbund (FEU) har avga i 
april 2003 en uttalelse om behovet for et slikt samband på tvers av 
landegrensene og forutsetningene for at dette kan bli en suksess. 
Uttalelsen er gjengitt på NBLF’s nettsider.  

NBLF har i en tidligere artikkel på sine nett-sider kommentert regjeringens 
vedtak, og har i likhet med FEU en litt annen innfallsvinkel til spørsmålet 
enn det UF har.  

NBLF støtter imidlertid UF’s initiativ på den måten at alle medlemmer i 
NBLF og alle brannsjefer oppfordres til å delta i UF’s kampanje. Sørg for at 
rundskrivet og underskriftslistene blir distribuert i egen etat, og sørg for at 
listene blir sendt til rett adressat. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fire Safe Europe '03 
Av Guttorm Liebe 02.07.03 
 

Fire Safe Europe er en europeisk konferanse som arrangeres annet 
hvert år. Denne gang i København 28. - 30. september 2003. Mer 
opplysninger på disse nettsidne: http://www.dift.dk/set.htm 

FEU er initiativtaker til konferansen. Foreningen af kommunale 
beredskabschefer (NBLFs søsterorganisasjon i Danmark) og Dansk 
Branteknisk Institut (tilsvarer den norske brannvernforeningen) er tekniske 
arrangører. Alle brannbefalsforbundene og brannvernforeningene i Norden 
samarbeider om denne konferansen. 

Benytt anledningen til å delta på denne konferansen, når den nå legges til 
norden! 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Brukerundersøkelse 
Av Per Ole Sivertsen 13.07.03 

Minner om at de som ikke har svart på brukerundersøkelsen gjør det 
så snart som mulig – undersøkelsen er et viktig bidrag til å forbedre 
sidene våre. 

Har du problemer med å klikke deg inn på lenkene i utsendt E-post kan du 
på inn på følgende hjemmeside hvor du finner nødvendig informasjon og 
lenker som fungerer. http://www.nblf.no/arkiv_vis.asp?NyhetID=134 

PS! Svarfristen som står på denne siden kan du se bort fra. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oppfordring 
Av Per Ole Sivertsen 13.07.03 

Styrene i kretslagene oppfordres til å benytte hjemmesidene våre til å 
spre informasjon om lokale aktiviteter. Dette kan være møter, 
seminarer, referater, lokale Gjensidige NOR avtaler og andre aktuelle 
saker som rører seg lokalt. 

Medlemmene oppfordres til å delta i diskusjoner eller starte nye, 
legge inn en hilsen i gjesteboken, skrive nyheter, annonsere ledige 
stillinger og besøke våre annonsører. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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