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Bygg beredskapen på lokale styrker!!
Av Guttorm Liebe 10.08.03
Dette gjelder også for ulykker som skyldes terror. Samle lokale
styrker til store styrker når det trengs. Ha planene klare og lær opp
den lokale ledelsen. Dette er budskapet i en artikkel vi har fått lov til å
gjengi av det danske "Brandvæsen". Artikkelen er skrevet av Gunnar
Haurum, - en artikkel vårt nye direktorat DSB bør merke seg.
Gunnar Haurum er ingen hvemsomhelst.
Disse få ordene gir ham ingen rettferdig
beskrivelse. Han var den i den danske
branninspeksjonene som besvarte alle
spørsmålene brannsjefene stilte. Han var
sjef ved den danske brannbefalsskolen i
Virum i en årrekke, hvor han bygget opp
modellbyene og klekket ut den
pedagogiske bruken av dem. Han har
skrevet lærebøker og manualer, og er
opphavet til de danske
dimensjoneringsfilosofien. Mot slutten av
sin karriere var han verdenspresident i
CTIF. Gunnar Haurum er æresmedlem i
Kommunale Beredskabschefers Forening
(den danske brannbefalsforbundet).
Når Gunnar Haurum gjør seg disse betraktninger, bør DSB, vårt nye
direktorat, lese og lære:
Terror i fokus på brandchefmøde i Tyskland
Terrorangreb i fokus da tyske brandchefer holdt årsmøde
Af Gunnar Haurum
De tyske brandchefers forening, vfdb, har holdt årsmøde i Dresden med i
alt 600 deltagere, hvoraf to var danske.Dagsordenen var i høj grad præget
af begivenhederne i USA den 11. september 2001. Der var
foredragsholdere fra New York og Washington, der beskrev angrebene på
World Trade Center og på Pentagon samt forekomsterne af miltbrand i
USA med særlig henblik på brandvæsenets indsats i de forskellige
situationer. Fra tysk side blev der bl.a. redegjort for Hamburg
brandvæsens beredskabsplanlægning i relation til terror og i en
efterfølgende paneldiskussion blev det drøftet, hvordan man kan ruste sig
imod terror. Det ville her være alt for omfattende at referere alle
foredragene og diskussionerne, og der skal derfor kun anføres nogle
konklusioner af de mange indlæg.
• Terrorangreb fremkalder ikke en ny form for skadebillede, men
udnytter de kendte former, brand, sammenstyrtning, tilskadekomst
m.v.
• Hertil kommer angreb under anvendelse af kemiske og biologiske
våben, som hidtil kun har været kendt i krigstid. Endelig er der en
teoretisk mulighed for anvendelse af kernevåben. Mere sandsynligt er
dog anvendelse af en "dirty bomb", d.v.s. en konventionel
sprængladning, sammenpakket med radioaktivt materiale, der spredes
ved eksplosionen.
• Anvendelse af kemiske og biologiske våben vil indsatsmæssigt kunne
sammenlignes med indsats ved uheld med farlige stoffer, og
sprængningen af en dirty bomb vil fremkalde et skadebillede svarende
til et radioaktivt udslip fra et kernekraftværk.
• Det vil være totalt uforudsigeligt, hvor, hvornår og hvordan et
terrorangreb vil finde sted, og det vil derfor ikke være muligt at
planlægge for en bestemt indsats. Eneste mulighed er at sikre, at det
bestående beredskab er så effektivt som muligt, og at det kan fungere
optimalt til enhver tid.
• Det sker ved at sikre, at der overalt lokalt findes et beredskab med stor
kapacitet:
o at der lokalt findes mandskabsreserver med henblik på - at kunne
forstærke førsteindsatsen samt planer for, hvorledes der herudover
kan skaffes mandskab til en langvarig indsats.
o at der foreligger planer for samarbejdet mellem de forskellige
instanser, der indgår i en større indsats, herunder især brandvæsen,
politi, ambulancetjeneste og sygehusberedskab.
o at der findes et effektivt og sikkert kommunikationssystem såvel
indenfor de enkelte instanser som mellem instanserne indbyrdes.
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o at alt ledende personel gennemgår en omfattende uddannelse i
indsatsledelse ved større skadesteder, og at denne uddannelse
vedligeholdes gennem kurser med jævne mellemrum
o at der jævnligt gennemføres samarbejdsøvelser, først og fremmest for
det ledende personel.
Erfaringer fra World Trade Center
Erfaringerne fra World Trade Center og fra Pentagon og i øvrigt fra mange
andre store skader viser, at det bedste resultat opnås, når indsatsen
foregår i overensstemmelse med de procedurer, der anvendes i den
daglige indsats ved normalt forekommende skader. Enhver form fra
afvigelser fra den daglige rutine medfører usikkerhed og dermed risiko for
et dårligere resultat.
Der er efterhånden fremkommet flere rapporter om skaderne på World
Trade Center, og det fremgår klart af dem alle, at det var brand, der var
årsag til tårnenes sammenstyrtning og dermed bevirkede det store antal
omkomne.
Fra flere sider blev det derfor påpeget, at eventuelle fremtidige
terrorangreb kan forventes at udnytte brandsituationer for at fremkalde
størst mulig skade. I den forbindelse holder man derfor i USA særlig
kontrol med store tankvogne med brandfarlige væsker, som kan formodes
at kunne blive anvendt som angrebsvåben .
I Tyskland arbejdes der intenst med spørgsmålet om etablering af et
effektivt beredskab mod terror. En arbejdsgruppe bestående af
repræsentanter for de enkelte Bundesländer har således udarbejdet en
plan for "En ny strategi til beskyttelse af befolkningen i Tyskland".
Denne plan svarer i hovedtrækkene til det ovenfor anførte, men indeholder
desuden bestemmelser for beredskabet mod biologiske og kemiske
angreb.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jernbanen er kommet til Brannskolen
Av Per Ole Sivertsen 20.08.03
Tirsdag 19.august kom første passasjervogn og dagen etter kom
andre. Disse sammen med en godsvogn med en tank påmontert
utgjør siste tilskudd på øvingsfeltet.
Brannskolen har nå snart mulighet til å drive opplæring og øvelser innen
alle typer transport. Fra før hadde skolen gode muligheter for bil og båt og
nå jernbane og i forbindelse med at Avinor skal etablere seg der kommer
også fly.
Norsk Brannbefals Landsforbund gratulerer brannskolen med siste tilskudd
og ønsker dem lykke til.
___________________________________________________________

Tor Suhrke (56) fratrer som DBEs direktør
Av Guttorm Liebe 29.08.03
Når han går av som DBEs direktør kan han se
tilbake på 7 aktive år, både for seg selv og for
brannvernarbeidet. Han har sørget for at DBE
framstår som etterrettelig og pålitelig, og NBLF
vil takke ham for et særdeles godt samarbeide
i disse årene.
Tor Suhrke går av som direktør i Direktoratet for
brann- og elsikkerhet 1. sept. 2003, i forbindelse
med sammenslåingen av DBE og DSB.
Les hele artikkelen på våre hjemmesider.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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