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Øvelsesvognene - flere enn 200 000 deltagere!!

Politiet innfører nytt servicenummer – 02800.

Av Guttorm Liebe 27.11.02

Av Guttorm Liebe 23.11.02

NBLF inngikk avtale om drift av øvelsesvogner fra og med 1990.
Vognene hadde da vært i drift siden 1983. if… .Skadeforsikring har
ikke ønsket å fornye avtalen med NBLF. 30. november 2002 slutter
driften av vognene, - og et prosjekt som har pågått i 20 år er brakt til
ende. Når rapportene for siste års drift kommer inn, vil mer enn 200
000 personer kunne dokumenteres å ha deltatt i denne opplæringen!!
NBLF håper likevel at dette konseptet kan drives videre uten opphold.

Servicenummeret er en måte å prøve å løse problemet med
feilringninger til nødnummer 112. Problemet vil med sikkerhet ikke bli
løst med dette. Innfør like godt først som sist ”publikums svarpunkt”
(”sil”) for nødnummer 112.

Tilhengerprosjektet, ”Brannkassa”, UNI-vognene” eller hva prosjektet nå er
kalt, startet ved at Bjørn Olimb den gang ansatt i Norges Brannkasse
kontaktet undertegnede, og la fram en ide for Telemark brannbefalslag i
Bø i Telemark 18. februar 1982.
TBBL beit på ideen, og høsten 1982 ble den første øvelsestilhengeren ble
prøvet ut i Skien. Den grunnleggende ide var at opplevelse og øvelse inne
i et rom med røykutvikling, sammen med litt teoretisk opplæring skulle
gjøre ansatte på institusjoner i stand til å tackle branntilløp.
Den første tilhengeren ”Brannkassa” som noen kalte den, ble satt i
ordinær drift i Seljord den 13. mai 1983.
Det ble de kommende år bygget flere tilhengerne og på det meste var det
8 vogner i mobil drift.
Norges Brannkasse ble del av UNI Forsikring og i 1989 tok Tom
Ødegaard, Niels Øistein Rimstad og Bjørn Olimb initiativ til å overlate
vogndriften til NBLF. Daværende leder av NBLF Ronny Røren underskrev
en driftsavtale som ble ble iverksatt 1. januar 1990. Vognene ble overlatt til
kretslagene som skulle drive dem.
Vogner ble slitt ut, fornyet og noen ble stasjonære. Antallet vogner i drift
varierte mellom 8 og 4.

Fra lokalavisa sakser vi følgende angående hvorfor politiet innfører det nye
servicenummeret 02800 fra nyttår:
”Folk husker 112 som politiets nummer, og derfor blir det misbrukt og
feilbrukt, sier politidirektør Ingelin Killengreen til Aftenpostenen. … .
Killengreen håper at 02800 skal ta bort mye av den unødvendige trafikken
på 112 og at folk forstår at 112 er en ren nødtelefon. - Det er et
kjempeproblem at det er så mye tulletelefoner at mange ringer 112 når de
bare ønsker å få kontakt med politiet, uten at det er fare for liv og helse”.
Det nye servicenummeret skal med andre ord avlaste den meget store
andelen feilringinger til 112.
NBLF har i sine bemerkninger til innføring av ett nødnummer, presisert at
det er nødvendig å innføre et ”publikums svarpunkt” eller ”sil” ved
etablering av ett nødnummer. Det er tydelig at det uansett ett nødnummer
eller ikke er behov for en slik sil.
Vi ønsker lykke til med det nye servicetelefonnummeret, som jeg tror vil
fungere bra for de publikummerne som husker det. Men, det vil fortsatt bli
meget stor feilbruk av 112. Et alternativ nummer kan for eksempel ikke ta
bort flertallet av feilringningene fra mobiltelefoner.
Vi forstår godt at politiet må gjøre noe med dette. Men, vårt forslag til
handling er like godt først som sist å innføre et publikums svarpunkt som
betjener nødnummer 112 og som setter telefonsamtalene videre dit de
hører hjemme.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det har vært mange historier opp gjennom årene om at nettopp denne
øvelsesformen har medført at ansatte på institusjoner som har vært utsatt
for et branntilløp har handlet riktig.
Vi tror at dette prosjektet har bidratt til å redusere konsekvensene av
branntilløp og branner i våre institusjoner vesentlig. De av leserne som
måtte ha noen gode solskinnshistorier bes om å sende dem til enten
undertegnede eller til Ronny Røren, Asker og Bærum brannvesen, slik at
de kan inngå i NBØFs 25års historie.

Ledige stillinger
Av Per Ole Sivertsen 28.11.02
NBLF tilbyr brannvesene å avertere ledige stillinger på våre hjemmesider.
Pris er kun kr. 500,- pr. annonse. Annonsene kan inneholde link til andre
sider men ikke bilder. Dette er en rimelig måte for å nå potensielle søkere i
fagmiljøet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er det noen medlemmer som ikke får Brannbefalsnytt?
Av Per Ole Sivertsen 28.11.02

Fram til NBLF overtok driftsansvaret for vognene, hadde drøyt 120 000
personer deltatt på øvelser i dem. Det har opp gjennom årene som NBLF
har hatt ansvaret for dem vært noe variabel rapportering, særlig i perioden
1995 – 97. (Dersom noen av de gamle vognkontaktene har tallmateriale
fra den perioden, send det til undertegnede).
I skrivende stund kan det dokumenteres at mer enn 195 000 personer har
deltatt i disse øvelsene, og da mangler rapportering for inneværende år.
Det har med sikkerhet vært flere enn 200 000 personer med på disse
øvelsene. GRATULERER!
Konseptet var så suksessfylt at det etter hvert ble etablert en rekke faste
installasjoner etter samme prinsipp (brakker, selvbygde hus av ymse
materialer, jernbanevogn, campingvogner, utrangerte mobile vogner osv.)
Disse finnes den dag i dag på brannstasjoner og større sykehus, sykehjem
og andre institusjoner over hele landet.
if… Skadeforsikring besluttet i mai 2002 å ikke fortsette avtalen med
NBLF. Det er med andre ord ingen driftavtale for inneværende år, men
NBLF fikk anledning til å bruke de 4 vognene det meste av dette året.
Den siste øvelsen blir avholdt i disse dager, og vi kan regne 30. nov.
2002 som sluttdato for dette 20-årige prosjektet.
VEL UTFØRT!!!
NBLF har et håp om at konseptet kan videreføres på en eller annen måte i
ett eller flere av kretslagene.

I såfall skyldes det at vedkommende ikke har registrert sin E-post adresse
på våre sider. Vi har også et samarbeid med Brannvernforeninga hvor vi
har spalteplass til våre faglige nyheter i Brann & Sikkerhet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtereferat
Av Per Ole Sivertsen 28.11.02
Savner du møtereferat fra styremøter eller andre møter. Sjekk under
Møtereferat på våre hjemmesider – der finner du møtereferat fra både
forbundet og kretslag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diskusjoner
Av Per Ole Sivertsen 28.11.02
Det er startet diskusjoner og du oppfordres til å delta i de som pågår eller
starte en ny. Klikk deg inn på Diskusjoner på våre sider og si din mening!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyheter
Av Per Ole Sivertsen 28.11.02
Har du en nyhet du vil dele med andre – skriv om det på våre sider. Hvis
du ønsker hjelp kan du sende nyheten som en E-post til meg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norsk Brannbefals Landsforbund gratulerer!!
Av Per Ole Sivertsen 28.11.02
Ønsker du en slik fødselsdagshilsen må du logge deg inn for å registrere
din fødselsdato. Følg med om det er noen kjente eller kollegaer som har
fødselsdag. Nesten daglig dukker det opp nye hilsner. Morsom liten sak.

