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STUDIETUR TIL FLORIANSDORF
Brannforebyggende temaparker i Tyskland

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
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1 Innledning
Etter FEU1-møte i Aachen i november 2009 oppfordret leder av NBLF Nils-Erik Haagenrud meg til å se
nærmere på den forebyggende aktiviteten som blir gjennomført i Aachen og Iserlohn i Tyskland.
Det var da naturlig å søke reisestipend gjennom RUU (reise og utdanningsutvalg bestående av NBLF,
DSB, Gjensidige og støttespiller Skogbrand). For at utbytte av turen skulle bli best mulig, var det også
ønskelig å reise to til Tyskland. Det ble derfor søkt om stipend for to personer, det vil si seksjonsleder
Frode Strøm og meg selv; avdelingsleder Ståle Fjellberg. Vi er begge ansatt i Brannvesenet Sør-Rogaland
IKS i forebyggende avdeling, som teller totalt 45 ansatte inkludert feiervesen.
Brannvesenet Sør-Rogaland er et interkommunalt selskap som ivaretar brannvesenets oppgaver for 9
kommuner i Sør-Rogaland. Regionen har over 270 000 innbyggere fra den lille øykommunen Kvitsøy med
ca 500 innbyggere til byen Stavanger med over 120 000 innbyggere.
Det ble søkt om stipend for å dekke reisekostnader med fly til Düsseldorf, leiebil og opphold i Aachen. Vi
fikk innvilget stipend midt i april og begynte detaljplanleggingen av turen. Etter at Nils-Erik Haagenrud
satt oss kontakt med tidligere brannsjef i Aachen, Dieter Nussler fikk vi kontaktpersoner som kunne hjelpe
oss videre i detaljplanleggingen. Dette var Max Nussler og Frank Groteclaes, som begge jobber med
forbyggende aktiviteter i brannvesenet i Aachen.

Max Nüssler

Frank Groteclaes

Disse to ble naturlig nok også våre kontaktpersoner under oppholdet i Aachen, som ble gjennomført 3. til 6.
oktober i 2010.
Dessverre måtte Frode Strøm melde avbud i siste liten før avreise, grunnet sykdom. Derfor ble studieturen
ble gjennomført av undertegnede alene.
Jeg ble meget godt mottatt søndag kveld på brannstasjonen i Aachen, hvor jeg møtt av en brannmester. Han
viste meg til bostedet, som var et rom i en leilighet vis a vis brannstasjonen. Leiligheten bestod av 3
soverom og et felles kjøkken, og var eid av brannvesenet for å losjere bl.a. kursdeltagere.
1

FEU: The Federation of the European Union Fire Officers Associations which expresses the opinion of FEU on any matter associated with
disaster management, fire safety, fire service management, fire fighting, rescue and other emergency operations
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Leiligheten og byen Aachen sett fra brannstasjonen

Under oppholdet ble jeg meget godt ivaretatt av flere personer i brannvesenet, både på dag- og kveldstid.
Fikk blant annet delta på fellesfrokosten om morgenen, som ble avholdt for både avtroppende og
påtroppende vaktlag. Dette var både sosialt og lærerikt.

Naturlig nok fikk jeg mest kjennskap til brannvesenet i Aachen, og har derfor tatt med litt om dette
brannvesenet i denne rapporten. Besøket i Iserlohn var relativt kortvarig, og konsentrert om Floriansdorf.
Derfor er ikke brannvesenet i Iserlohn omtalt i nevneverdig grad i denne rapporten.
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1.1 Aachen

Aachen er Tysklands vestligste by, bare 5km fra grensen til både Belgia og
Nederland. Byen har om lag 260 000 innbyggere og dekker et areal på 16083
km2.
Byen ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen, ikke langt fra de kanskje mer
kjente byene Dussedorf og Køln.
Aachen er for øvrig kanskje mest kjent for å ha et av Europas ledende
vitenskapelig universitet. RWTH Aachen har over 30 000 studenter, hvorav
5000 fra utlandet.
Ellers er byen mest kjent for sitt historiske sentrum, hvor Katedralen fra ca. år
800 står på verdensarvlisten til UNESCO.
Universitetsklinikken som ble bygd på 80’tallet med over 1500 senger, er også
et kjent landemerke i byen. Både fordi det har høy faglig status, men ikke
minst grunnet sin spesielle arkitektur.

1.2 Aachen brannvesen

Hovedbrannstasjonen i Aachen

Aachen brannvesen ble grunnlagt i 1836, og har
dermed 175 års jubileum i 2011. Hovedstasjonen
ligger rett utenfor sentrumskjernen, med 24 timers
vaktstyrke. Det er i tillegg ytterligere to
heltidsstasjoner og 11 stasjoner med frivillige styrker i
regionen rundt byen. Totalt er det over 700 brannmenn
i brannvesenet, som gjør det til et av de største i denne
delen av Tyskland.
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Av spesielle utfordringer i regionen, peker de på samarbeidet med Belgia og Nederland, samt det store
universitetssykehuset. I tillegg har de hatt mange oppdrag knyttet til redning fra dypet og høyder, som
gjorde at de i 1995 etablerte en spesiell redningsgruppe for denne type oppdrag.
Aachen brannvesen organiserer også ambulansetjenesten med legetjeneste. Dette utgjør en stor del av
aktiviteten i brannvesenet, og oppfattes positivt ved at samarbeidet mellom brannfolkene,
ambulansemedarbeiderne og akuttlegene blir tett og godt.
Utrykningstjenesten er for øvrig organisert og drevet i ganske tradisjonell form, mye likt som vi gjør her
hjemme i Norge. Det vil si med mye fokus på røykdykking og redning i forbindelse med trafikkulykker.

Ressursmessig var de relativt godt utstyrt og bemannet, selv om de merket et press på økonomien, med
trusler om nedskjæringer.
Det er også verdt å nevne at det er hver enkelt delstat i Tyskland som har ansvar for regler som regulerer
hvordan man organiserer brannvesenet og brannvernarbeidet i regionen.

1.2.1

Alarmsentral

På hovedstasjonen er det også en alarmsentral som
dekker byen Aachen. De var i ferd med å slå seg
sammen med sentralen som dekker regionen for øvrig,
og hvor de skulle bygge nytt bygg ved siden av
hovedbrannstasjonen. Bemanningen på alarmsentralen
var rekruttert fra brannvesenet, enten som en del av
karriereutviklingen eller av andre grunner som gjør det
vanskelig å delta i den operative utrykningsstyrken. I
praksis var man tvunget til å være et par år på
alarmsentralen, hvis man ønsket en lederkarriere i
utrykningsstyrken.

1.2.2 Forebyggende avdeling
I Aachen brannvesen er det ikke mange stillinger som er dedikert forbyggende arbeid. I prinsippet er det en
leder og en medarbeider (Max Nussler) som hovedsakelig jobber mot byggesaker og planer i kommunen.
Tilsyn foretas i noen utvalgte risikoobjekter hvert 5 år. I tillegg til de ovennevnte stillingene er det en
person som jobber med kommersiell øvelse og opplæringsvirksomhet. Denne personen er også involvert i
driften av Floriansdorf (Frank Groteclaes).
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I Tyskland er det opp til hvert enkelt brannvesen om hvordan de organiserer det forbyggende arbeidet. Det
er ingen dimensjoneringsforskrift eller tilsvarende som regulerer antall stillinger for forbygging. Dette kan
være en forklaring på det relativt lave antallet personer som er dedikert forbyggende arbeid.

2 Floriansdorf – brann- og sikkerhetslandsby for barn og unge
For 11 år siden ble den først brann- og sikkerhetslandsbyen
etablert i Iserlohn. Pådriver for denne etableringen var en
brannsjef Ralf Schulte. Han mente at brann- og
sikkerhetsforebyggende arbeid for barn og unge var for dårlig.
Ikke minst var undervisningsmaterialet dårlig og det var lite
fremtidstanker for utviklingen av det forebyggende arbeidet i
Tyskland.
Ideen om en landsby utviklet seg etter hvert fra 1993, hvor et
opplegg for undervisning av barn og unge ble etablert i
Iserlohn. En forening for barnas sikkerhet ble dannet i 1994,
og det ble laget en prisbelønnet film om forebyggende brannsikkerhet i 1997.
I 1998 så man at en plass på ca. 5000 m2 ved siden av brannstasjonen kunne benyttes til å etablere en slik
landsby. Det var mange skeptikere, men også flere pådrivere for å få et slikt prosjekt til å lykkes. Ikke
minst stilte det opp arkitekter, ingeniører og bygningsarbeidere som jobbet gratis for å få prosjektet i havn.
I 2000 ble Floriansdorf Iserlohn offisielt åpnet som den første brann- og sikkerhetslandsby for barn og unge
i Tyskland (og antagelig i hele verden). Siden åpningen har de hatt ca 1

2.1 Floriansdorf Iserlohn – www.floriansdorf.de

I Iserlohn ble jeg møtt av daglig leder Carsten Malkus. Han er sammen med en sekretær de to
heltidsansatte som sørger for driften av landsbyen. Han sørget for at jeg fikk både historien bak og en
grundig omvisning i landsbyen.
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I dag er det etablert 16 hus som til sammen danner rammen for undervisning og andre aktiviteter i
Floriansdorf Iserlohn. Her er det lagt vekt på mulighetene for å trene og få erfaring med brannsituasjoner,
førstehjelp, medisinsk nødhjelpssituasjoner, redning i vann, samt å kunne trene sansene. I dag er det stort
sett separate kurs som tilbys, men de arbeider med et mål om å kunne tilby opplegg som involverer hele
redningskjeden (brann, politi, helse).
Landsbyen er også tilrettelagt og blir benyttet til andre formål, slik som konserter, barnebursdager,
teaterforestillinger etc. Dette gir både inntekter og knytter bånd til byens innbyggere og samfunnet rundt
dem.

2.1.1 Undervisning
Det er lagt stor vekt på at undervisningsopplegget skal ta hensyn til at mange av de farer vi omgir med også
har en positiv side. Dette gjelder for eksempel både bruk av ild og elektrisitet. Barn skal også lære seg å
bruke dette på en god måte:
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Brannvern:
Barnehage:

Undervisning i brannstasjonen med egenutviklet tavle, og varslingssentral som benyttes i undervisningen
til å lære nødnummer 112. Først og fremst barnehagene som benytter dette tilbudet. Maks 30 minutter
undervisning i dette lokalet.

Skoleundervisning:

Demonstrasjonshus som viser røykutvikling og hvordan det hjelper å lukke dører og vinduer. Rettet mot
skolebarn (3 timers undervisningsopplegg inkl. praktiske øvelser).
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Oppfølging med praktisk øvelse med røykvarsler og tetting av dør (teaterrøyk benyttes). Skolebarn.

Praktisk brannvernøvelse med rømning
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”Laboratorieforsøk”

Undervisning med forsøk og bruk av ild

Trafikksikkerhet

Eget kurs som avholdes av andre enn brannvesenet
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Førstehjelp og medisinsk nødhjelp

Innredet som et minisykehus. Fått utstyr av som er utrangert fra et sykehus. Eget kurs som holdes av
medisinfaglig personell.

Hjemmeulykker

Blir benyttet for skole og barnehagekurs

Giftplanter

Tursti med forskjellige plantesorter
som kan være farlige.
Eget kurs som medisinsk personell
avholder.
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2.1.2 Sinnsorium – www.sinnsorium.de
Det seneste tilbudet som er etablert i landsbyen er en form for sanselaboratorium. Dette er et pedagogisk
tilbud som tar utgangspunkt i at dagens barn ikke får utvikle motoriske ferdigheter og benytte sanser i
samme grad som før. Dette utfyller de andre opplæringsoppleggene på en fin måte. Beregnet for 3. klasse
elever.

2.1.3 Ressurser og økonomi
I oppstarten bidro sponsorer med pengebeløp for å bygge ”sitt hus”. Kostnaden pr. hus var i størrelsesorden
25 000 euro (200 000). I tillegg ble det utført, som nevnt, betydelig dugnadsarbeid fra arkitekter, ingeniører
og bygningsarbeidere. Skulle vanlige økonomiske kalkyler bli lagt til grunn ville Floriansdorf antagelig
kostet over 2 millioner euro (16 mill.kr). Grunnet dugnadsarbeidet ble dette investeringsbeløpet mer enn
halvert. Sponsorer og kommunen stod ansvarlig for finansieringen.

Som nevnt er det to fulltidsansatte i Floriansdorf Iserlohn. I tillegg engasjeres brannfolk til å delta på
opplæringen. Dette skjer hovedsakelig med personell som er på vakt (brannstasjonen som nevnt rett ved
siden av landsbyen). Kostnadene for personellet som jobber i Floriansdorf på hel- eller deltid dekkes av
brannvesenets forebyggende avdeling. Ut i fra det jeg forstod under besøket så har ikke brannvesenet noen
andre stillinger som er dedikert forebyggende aktiviteter, i alle fall ikke av betydning.
For skolebarna som går på kurs i Floriansdorf koster det 2 euro pr. barn (16 kr), eller 56 euro (450 kr) for
en barnehagegruppe. Dette dekker på langt nær kostnadene med landsbyen og de trenger derfor ytterligere
driftsmidler, ca. 50 000 euro, (300 000 nok) pr. år, for å drive senteret og utvikle det videre.
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2.2 Floriansdorf Aachen – www.floriansdorf-aachen.de
Floriansdorf Aachen ble etablert i 2006 etter inspirasjon av Floriansdorf Iserlohn. Konseptet er akkurat likt,
selv om det er noen nyanser i undervisningsmodellene og lokalene som benyttes. Området i Aachen er over
dobbelt så stort som i Iserlohn (11000 m2 ). Dette gir flere utbyggingsmuligheter og gir også rom for større
demonstrasjonsøvelser og lignende.
Skoleundervisning utgjør hoveddelen av undervisningen. Målsetting om at alle 4-6 klassinger skal ha
gjennomført forebyggende undervisning i Floriansdorf.

Inngang og brannstasjonen ved Floriansdorf Aachen

2.2.1 Undervisning
I Aachen har de prioritert å rette undervisningen direkte på det forebyggende arbeidet. De starter gjerne
undervisningen i et slags klasserom, som settes opp i forhold til alderen på barna. De nevnte spesielt at for
barnehagene fungere tradisjonelt klasseromsoppsett med pulter veldig bra, mens for skolebarn passer det
bedre med gruppesamlingsoppsett. Dette ble begrunnet med at barnehagebarna ser frem til å begynne på
skolen og synes dette er spennende, mens det naturlig nok ikke er like spennende for skolebarna.
Maksimalt 15 minutter pr. tema. Ikke slokking på barnehagenivå.
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Brannvern:
Hus 1

Stue hvor det vises dvd med fokus på rett opptreden i forhold til røyk og ikke minst røykvarslerens
funksjon. Røyk vil etter hvert komme ut av tv’en og de må forlate rommet.

Etterpå får de demonstrert røykfylling i demohus.
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Etterpå går de inn i et vanlig barnesoverom hvor de får demonstrert brannfarer, røykfylling utenfor og
rømning.

Etter at
de har kommet seg ut av huset må de melde hendelsen med telefonen, som er koblet til en ”sentral”
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Hus 2: Undervisning i brannfarer og ”laboratorieforsøk”
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Trafikksikkerhet etc.

Først og fremst politiet som foretar denne undervisningen. De er også ansvarlig for undervisning knyttet til
forebygging av vold, narkotika og innbruddssikkerhet.

Førstehjelp og medisinsk nødhjelp

Hospital bygges for å kunne undervise i medisinsk nødhjelp og førstehjelp. Det er diverse organisasjoner
som driver ambulansetjeneste som underviser i førstehjelp (Røde kors, Malteser og St John)
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Hjemmeulykker

Kuppel gitt av tekniske universitet (som viser en selvbærende konstruksjon). Benyttes til å undervise i
farene i hjemmet. Også for at de voksne skal kunne oppfatte hvordan barn opplever farer på kjøkken.

Giftplanter

Eget kurs som medisinsk personell avholder. Merk at en av de vanligste hekkplantene i Tyskland er en av
de giftigste.
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Energi og elsikkerhet

Egne kurs som avholdes av det lokale
energiverket, som også er en av de største
sponsorene.

2.2.2 Ressurser og økonomi
Landsbyen ble etablert på kommunal tomt rett ved siden av brannstasjonen i Nord. Kostnadene ved
etableringen er beregnet til ca. 1,5 mill euro ( 12 mill. kr) inkludert egeninnsats. Mye av egeninnsatsen ble
utført av brannmannskapene, noe som det var delte meninger om blant mannskapene. Særlig fordi dette ble
utført i arbeidstiden og ble sterkt prioritert fremfor andre oppgaver.
For skolebarna som går på kurs i Floriansdorf koster det 1 euro pr. barn (8 kr). Dette dekker på langt nær
kostnadene med landsbyen og de trenger derfor ytterligere driftsmidler. Driftskostnader som strøm, vann
og gass dekkes gjennom byens budsjett. Øvrig vedlikehold etc. dekkes av sponsorer, hvor særlig
energiverket blir trukket frem som viktig.
Ellers bidrar etater som politi, leger, ambulansetjeneste, kommunens miljøetat, energiverket og brannfolk i
undervisningen. I den senere tid er også ungdomsbrannvesenet trukket inn i undervisningen som
instruktører.

3 Oppsummering
Besøket til Tyskland var både interessant og lærerikt, både i forhold til organiseringen av brannvesenet, det
forebyggende arbeidet og ikke minst å bli tatt godt imot av våre tyske kollegaer. Vil i den forbindelse
spesielt trekke frem Max Nussler og Frank Groteclas som tilrettela oppholdet og programmet for mitt
besøk.
Når det gjelder de faglige læringseffekter vil jeg trekke frem følgende erfaringer:
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 Brannvesenet i Tyskland er veldig likt organisert og utstyrt på beredskapssiden, kanskje noe
bedre bemannet.
 Det brukes lite menneskelige ressurser på brannforebyggende arbeid i Tyskland i forhold til vår
prioritering her i Norge.
 Ingen felles standard for ressursbruk eller krav til forebyggende aktiviteter i brannvesenet
 Floriansdorf er etablert pga. enkelte ildsjeler, som brenner for forebyggende arbeid blant barn og
unge
 Floriansdorf er et meget populært tilbud som gir mye forebyggende aktivitet med lite
personalressurser
 Det er kostbart å etablere og drifte Floriansdorfen. Krever stabile og solide samarbeidspartnere
 Enklere å hente inn sponsormidler til bygging av landsbyen, enn å få penger til driften
 Floriansdorfen kan være et godt alternativ til vårt opplegg med skoleundervisning ute på skolene.
Gjør det enklere for brannvesenet å gjennomføre en tilrettelagt undervisning, som har bedre
læringseffekt, pga. den praktiske tilnærmingen.
 Floriansdorfen gir mulighet for å utvikle bedre samarbeid med andre etater, og ikke minst gi en
bedre forebyggende sikkerhetsopplæring for barn og unge (samfunnsikkerhet)

Stavanger 08.08.11

Ståle Fjellberg
Avdelingsleder forebyggende
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Staale.fjellberg@brannsr.no
Mobil 481 60 457

4 Vedlegg
4.1

Program for oppholdet

4.2

Artikkel på intranettet til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
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