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Er dagens kontrollregime godt nok?

Solskinnshistoriene gir verdifull informasjon?

Av Guttorm Liebe 16.01.04

Av Guttorm Liebe 17.01.04

Fungerer dagens kontrollregime i forbindelse med branntekniske
forhold overfor bygninger? NBLF ber om respons fra sine
medlemmer med deres erfaringer.

NBLFs medlemmer har i ett år registrert branner/ branntilløp der
brannvesenet har rykket ut og hvor skadeomfanget ble mindre fordi
ett eller flere brannforebyggende tiltak fungerte som de skulle.
Statistikken for år 2003 skal bearbeides om noen få dager, og den vil
med sikkerhet gi oss verdifull informasjon. Har ditt brannvesen vært
flink til å registrere, har du en enkel mulighet til å få din egen oversikt
og statistikk.

I løpet av ’90-årene har vi i Norge gjort dyptgripende endringer i vårt
kontrollregime. Dette gjelder i mange sammenheng, også vårt fagområde,
som jeg kaller branntekniske forhold i bygninger,
Dokumentkontroll, - bra nok?
Statsråd Erna Solberg holdt et foredrag på Skien brannstasjon sist høst,
og sa ganske ordrett om hennes oppfatning av kontrollen i forkant av
brannen i Trondheim i desember 2002 at dokumentene viste at de
branntekniske forhold var i orden, men virkeligheten var en annen.
I mitt eget område ble en middelalderkirke strekt brannskadd 13 november
2003. Brannvesenet foretok rutinemessig tilsyn seint i september samme
året, og fant at brannalarmanlegget var i orden i følge dokumentasjonen.
Det var sjekket 18. mars samme året. Han som foretok tilsynet var ut fra
erfaring, usikker på om branndøra mellom tårnet og loftet var lukket. Han
foretok en stikkprøvekontroll av dette (og prinsipielt gjorde han da noe som
dagens kontrollregime mener er unødvendig) og sammen med
kirketjeneren finner han døra åpen. Denne ble umiddelbart lukket.
Da brannen startet natten den 13. november fungerte ikke
brannvarslingsanlegget. Hadde det gjort det, ville skaden med sikkerhet
blitt betydelig mindre. Døra mellom tårnet og loftet var imidlertid lukket, noe
som sammen med brannvesenets innsats gjorde at kirken ikke ble
totalskadd.
Bukk til havresekk?
Vårt kontrollregime i forhold til byggesaker baserer seg på at ett sett av
ansvarshavende har undertegnet dokumenter om at alt er i
overensstemmelse med forskrifter og andre bestemmelser. De kommunale
byggesaksavdelinger skal i prinsippet nøye seg med å kontrollere at disse
dokumentene er undertegnet av noen som har ansvarsrett.
Erfaring fra eget område er at når brannvesenet kommer på tilsyn første
gang etter at bygget er tatt i bruk, er det i et altfor mange tilfeller ikke
overensstemmelse mellom dokumentene og virkeligheten.
Er kontrollregimet hensiktsmessig?
NBLF har vært skeptisk dagens kontrollregime siden det ble innført, og
skepsisen er ikke blitt mindre etterhvert som vi har fått erfaring. Men,
enkeltepisoder og synsing er ikke nok til å påvirke våre sentrale
myndigheter i retning av å endre systemet. Det kreves konkret og
omfattende dokumentasjon.
Våre medlemmer oppfordres derfor til å sende sine erfaringer til
undertegnede pr. e-post på følgende adresse: gut-li@online.no.
Med erfaringer menes konkrete hendelser som viser svakheter, subjektive
oppfatninger basert på flere saker, sammenstillinger av saker hvor det er
uoverensstemmelse mellom dokumenter og virkelighet osv.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gassverndrakter til Sivilforsvaret?
Av Guttorm Liebe 17.01.04

Det første årets registrering av ”solskinnshistorier” skal ”gjøres opp” de
nærmeste dagene. Statistikken skal behandles slik at informasjon kan
trekkes ut og de viktigste nyhetene presenteres i media.
Dersom du sitter på noen uregistrerte historier fra 2003: gå tilbake til
hjemmesiden og klikk deg inn for å registrere.
Sist jeg talte opp var det 266 historier i år 2003. Desto høyere dette
antallet er dess bedre statistikk og informasjon.
Den enkelte kommune
Mange brannvesen har vært særdeles flinke til å registrere. Disse kan nå
få sin oversikt og statistikk gratis.
Hvordan skaffe seg oversikt og statistikk
Klikk på Logg inn i menyen for å logge inn
o Skriv inn Brukernavn og Passord og klikk på knappen [Logg inn]
o Klikk deg inn på * Gjensidige NOR-avtalen - bl.a. registrering av
solskinnshistorier.
o Klikk deg inn på * Oversikt (hvor du får en mulighet til å klikke for å se
solskinnshistoriene i tabellform).
o Klikk på tabellform.
o Når tabellen er fremme kan du trykke Ctrl+a (for å merke alt) og deretter
Ctrl+c (for å kopiere det som er merket).
o Åpne et nytt regneark i Excel og trykk på Ctrl+v for å lime inn det som var
kopiert.
Du er nå ferdig med tabellen på hjemmesiden, men det er en ide å rydde
litt i regnearket
o Flytt markøren til 1 til venstre i arket og det vil komme en sort pil til syne
– klikk å dra markøren til 6 litt lenger ned slik at de seks øverste radene er
merket.
o Velg rediger i menyen og klikk på slett og alle radene er slettet.
o Gå til den nederste raden, merk den og slett den også.
Nå gjenstår den ”pyntingen” som du måtte ønske før du evt. setter på filter
og ”leker” deg med tallene. Du kan aktivere ett eller flere filter og få mye
informasjon. F.eks. var det fem branner i Oslo mellom 24.00 og 06.00 hvor
tiltaket hadde avgjørende betydning for utfallet. Til sammen hadde Oslo 33
branner hvor ett eller flere tiltak hadde betydning for utfallet hvor 25 av
dem var brannen slokket av personer tilstede.
PS! Regner med at i løpet av uken vil alle som har flere historier fra 2003
være ferdig med registreringen og det vil derfor fredag 23. januar bli sendt
ut en "ferdig" Excel-fil med alle historiene. PS! Blir litt forsinket - ca. en uke.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Minner om vårt jubileum som markeres den 19. mars
Av Per Ole Sivertsen 25.01.04
Alle som ønsker å delta på vårt jubileumsarrangement må følge med
på våre hjemmesider de nærmeste dagene.

NBLF ba DSB i oktober 2003 om en redegjørelse for bakgrunnen til
vedtaket om å bruke 14,5 mill til gassverndrakter til Sivilforsvaret.
Svaret fikk vi i papirformat for lang tid tilbake. Her kommer det i
elektronisk versjon.

Priser og praktiske opplysninger vil snart bli lagt ut., mens konferanseprogrammet allerede er lagt ut. Programmet finner du i Arkiv og er datert
15.november 2003.

NBLFs brev til DSB ble lagt ut på vår nyhetsside den 24. oktober 2003
under overskriften "Det finnes penger".
Svaret fra DSB finner du på våre hjemmesider.

Av Per Ole Sivertsen 31.01.04

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom fra Nord-Troms tingrett
Den 26. januar ble rettsak holdt i Tromsø mot tiltalte som var Nordia
AS og tre snekkere. Snekkerene var leid inn som selvstendige av
Nordia. Den offentlige påtalemyndighet hadde tiltalt Nordia og de tre
snekkerne for overtredelse av brannvernlovens (den gamle) og
straffeloven i forbindelse med utførelse av varmt arbeid. Les hele
saken på våre hjemmesider.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PS! HUSK Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

