Trøndelag brannbefalslag
arrangerer fagseminaret:

Midt-Norske brannverndager 2015
11. og 12. november på Quality Hotell Panorama, Heimdal

PROGRAM onsdag 11. november

PROGRAM torsdag 12. november

08.30 Registering og kaffe

09.00 Informasjon fra NBLF og TBBL
Leder Nils Erik Haagenrud, NBLF

09.15 Åpning og presentasjon av utstillere v/leder
TBBL Håvard Sæther og programleder Karl Kr. Hjelseth
Velkommen til Midt-Norske brannverndager
2015.
Årets brannverndager inneholder et variert
program med fokus på beredskap og forebyggende arbeid.
Røros Brann og Redningstjeneste er årets gjestebrannvesen og brannsjef Frode Skogås vil
presentere hvordan brannvesenet i bergstaden
arbeider for å møte sine utfordringer.
I april 2015 passerte antall el-biler på veiene
i Norge 50.000, et tall som fortsatt er sterkt
økende. Brannvesenet må være forberedt på
ulykker med el-biler. Dette medfører spesielle
utfordringer og farer som innsatsmannskapene må være forberedt på.
De siste årene har mange norske brannvesen
fått opplæring og materiell som gjør de bedre
i stand til å yte førstehjelp før ambulansen ankommer. Brannsjef Johan Uthus, Fosen brann
og redningstjeneste IKS, har flere års erfaring
med slik tjeneste i Norge. I vente på ambulansen (IVPA), har vært et begrep i Sverige i
mange år og Jãmtlands Räddningstjãnstfõrbund har mye erfaring fra området. Vi får ta
del i deres erfaringer etter å hatt tjenesten i
drift over tid.
TBRT har i 2015 tatt i bruk sin hovedbrannstasjon og 110-sentral på Sluppen.
Vi avslutter den første dagen på seminaret
med omvisning i deres nye lokaler med fremtidsrettede løsninger for brann og redningstjenesten.

09.30 Sånn gjør vi det i Røros Brann og Redningstjeneste
Brannsjef Frode Skogås
10.15 Kaffe og besøk utstillere
10.45 Ulykker og brann i El-biler
Per Arne Kårstad, OBRE
11.30 Lunsj på hotellet
12.30 IVPA - erfaringer fra Sverige og Norge
Forbundssjef Lars Nymann Jãmtlands Räddningstjãnstfõrbund
og brannsjef Johan Uthus, Fosen brann og redningstjeneste IKS
13.30 Kaffe og besøk utstillere
13.45 Forebyggende tema: Evakuering av bevegelseshemmede personer
fra fler-etasjes bygninger
Branningeniør Antje Panke, Brannvesenet Midt IKS
14.15 Kaffe og besøk utstillere
14.30 Avgang til omvisning ved hovedbrannstasjonen TBRT og 110-sen-		
tralen på Sluppen
19.30 Aperitiff i plenumssalen
20.00 Middag

09.45 Kaffe
10.00 Informasjon fra DSB
ved avdelingsleder Hans Kristian Madsen, Direktoratet for samfunns- Vår moderorganisasjon NBLF orienterer om
aktuelle saker og satsningsområder og TBBL
sikkerhet og beredskap
10.45 Kaffe og besøk utstillere

som lokallag orienterer om medlems status
og andre aktuelle saker, her nevnes spesielt
arbeid med forslag til å organisere gjensidig
ledelsesstøtte i regionen.

11.15 Påtalemyndighets rolle under etterforskning av brannsaker og etterfølgende rettsforhandlinger
Politiadvokat Theo Dretvik, Nord-Trøndelag politidistrikt

Det skjer mye på overordnet nivå som angår
og berører brann og redningstjenesten. Hans
Kristian Madsen, DSB, vil som alltid komme
med en fyldig orientering om aktuelle saker.

12.00 Lunsj på hotellet

Alle branner er gjenstand for undersøkelse
fra Politiet i etterkant for å kartlegge årsaksforhold. I år vil politiadvokat Theo Dretvik
rette fokus på dette..

13.00 Aktuell hendelse i 2015
Brannsjef Arild Karlsen, Gauldal brann og redning IKS
14.00 Kaffe og besøk utstillere
14.30 Avslutning og trekning
15.00 Vel hjem

Gauldal brann og redning IKS har i 2015 hatt
flere utfordrende og dramatiske hendelser.
Brannsjef Arild Karlsen tar oss i gjennom
hendelsene og gir oss sine betraktninger og
refleksjoner.
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 Firesafe,
Wenaas, Dräger, Albert. E. Olsen, Miele
Professional, Tc Connect og Slåttøy. De vil ha
minimesse med et bredt spekter av varer til
“minimessepris”. Husk å bruk tid på utstillerne
på disse 2 dagene.
Bruk tiden på Midt-norske brannverndager til
å få faglig påfyll, utveksle erfaringer og knytte
nye kontakter som også brenner for brann og
redning!

