
Trøndelag brannbefalslag 
arrangerer fagseminaret:

Midt-Norske brannverndager 2019

6. og 7. november på Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal



PROGRAM onsdag 6. november  

08.30 Registering og kaffe

09.15 Åpning og presentasjon av utstillere v/leder
 TBBL Håvard Sæther og programleder Karl Kristian Hjelseth

09.30 Sånn gjør vi det i Hemne brann og redningsvesen
 Reidulf Myren, Brannsjef, Hemne brannvesen

10.15 Kaffe og besøk utstillere

10.45 Informasjon fra DSB
 Fagdirektør Hans Kristian Madsen, Direktoratet for samfunns-  
             sikkerhet og beredskap

11.30  Informasjon fra utstiller 

11.45  Lunsj på hotellet

12.45 Droner i brannvesenet
 Arvid Vollum, Midt-Norge 110-sentral IKS og Sverre Hogstad TBRT

13.30 Kaffe og besøk utstillere

14.00 Sårbarhet i risikoanalyser i brannvesenet
 Ståle Juvik Hauge, Rådgiver Samfunnssikkerhet og beredskap
 Lindås kommune.
 
15.00 Kaffe og besøk utstillere

19.30   Aperitiff i vrimleområdet
 
20.00 Middag

Trøndelag brannbefalslag har den glede å invi-
tere til fagseminar ved Quality Airport Hotel 
Værnes i Stjørdal sentrum. 

Hemne brann- og redningsvesen er årets 
gjestebrannvesen. Hemne kommune blir fra 
01.01.2020 sammen med Halsa og Snillfjord 
kommuner til Heim kommune. Brannsjef 
Reidulf Myren presenterer brannvesenet 
og hvordan de arbeider for å løse sitt sam-
funnsoppdrag.

Fagdirektør Hans Kristian Madsen gir oss en 
oppdatering og oversikt over de viktigste sak-
ene som DSB arbeider med på vårt fagområde.

Bruk av droner til å støtte brannvesenets op-
pdragsløsning er et svært aktuelt tema, både i 
akuttfasen i branner og ulykker og i håndter-
ingen av større hendelser som skogbranner 
og IUA-aksjoner mot større tilfeller av akutt 
forurensning. Rundt om i landet er det valgt 
ulike tilnærminger for å kunne bruker droner. 
Arvid Vollum og Sverre Hogstad er invitert til 
å fortelle om bruk av droner i brannvesenet og 
hvordan dette kan løses.

God dokumentasjon og grunnlag for planleg-
ging av brann og redningtjenester krever gode 
grunnlagsanalyser. Risiko og sårbarhetsanalys-
en gir en metodisk tilnæming til å få en over-
sikt over hvilke samfunnsutfordringer vi skal 
møte. Ståle Juvik Hauge deler sine efaringer 
fra sitt ståsted om sårbarhet i risikoanalyser i 
brannvesenet. 



PROGRAM torsdag 7. november  

09.00 Informasjon fra NBLF
 Styreleder Nils Erik Haagenrud, NBLF

09.45 Nytt fra 110-sentralene, Arvid Vollum Midt-Norge 110-sentral IKS
 og Nikolay Vatne, Nord-Trøndelag 110-sentral.

10.15 Kaffe og besøk utstillere

10.45 Solcelleanlegg - oppbygning og håndtering ved brann
 Ole Ludvigsen, Rådgiver TBRT

11.30 RVR - i Trøndelag
 Fagsjef Ove Brandt, Finans Norge 

12.00  Lunsj på hotellet

13.00 Trønderbataljonen - veien videre
 Brannsjef Bjørn Rønning, Stjørdal brann og redning
 
13.45 Kaffe og besøk utstillere

14.00 Aktuell hendelse
 

14.45 Avslutning og trekning

15.00 Vel hjem

Vår moderorganisasjon NBLF orienterer om 
aktuelle saker og satsningsområder. Ved årets 
midt-norske brannverdager har landsstyret 
lagt sitt styremøte til seminaret og deltar på 
arrangementet. Videre gir Arvid Vollum og 
Nikolay Vatne oss en en oppdatering om hva 
som rører seg i  110-sentralene i regionen. 
Særlig aktuelt i år er nytt oppdragshåndter-
ingsverktøy og kommunesammenslåinger.

Montasje av solcelleanlegg på tak øker stadig i 
volum, både på større næringsbygninger og i 
eneboliger. I en brann er det viktig at innsats-
mannskapene har tilsrekkelig kunnskap om 
hvordan slike installasjoner skal håndteres. Ole 
Ludvigsen har god kunnskap om temaet og 
deler denne med oss.

RVR er en viktig tjeneste for å bidra i skadebe-
grensning i regionen, Ove Brandt presenterer 
tjenesten og RVR i Trøndelag.

Mange brannvesene fra Trøndelag bidro i 
skogbrannene i Sverige sommeren 2018. I 
ettertid er det gjennomført evalueringer og 
etablert et fora for oppfølging av læringspunk-
ter for å styrke regioen som helhet i tilfelle 
slike branner i vårt område. Bjørn Rønning 
presenterer arbeidet og status.

Vi håper at dere finner årets program faglig 
interessant og at alle bidrar til at årets seminar 
også blir et sosialt treffsted for brannmiljøet i 
midt-norge.

Blant årets utstillere finner dere Lyd og Tele, 
Dräger, Miele Professional, Locus, Slåttøy,  
Elotec as og Wenaas. De vil ha minimesse med 
et bredt spekter av varer til “minimessepris”. 
Bruk tid på utstillerne på disse 2 dagene. 




