
BRANNBEFALSNYTT 
Medlemsnytt for 
Norsk Brannbefals Landsforbund 

 
Nr. 8   År 2005       Redaktør: Per Ole Sivertsen 05.10.2005

 
DSB/BE/NBLF - Fagseminar om sikrere bygg for alle 
Av Trygve Lennavik 05.10.05 
 

Brannsikkerheten i omsorgsboliger står i fokus på fagseminaret ”Sikre 
bygg for alle” ti steder rundt om i landet i november. Gjennom ”Sikre 
bygg for alle” vil myndigheter og eiere av omsorgsboliger lære mer om 
hvordan bygningene kan bli sikrere. En fersk undersøkelse viser at nær 
halvparten av landets kommuner har omsorgsboliger uten 
tilfredsstillende brannsikkerhet. 
 
Målgruppen for seminaret er rådmenn, kommunenes plan- og bygningsetater, 
brannsjefer, personell i brannforebyggende avdelinger, lokale 
helsemyndigheter og eiere av bygninger med omsorgsboliger  
 
Fagseminaret arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) og Statens bygningstekniske etat (BE), med Norsk brannbefals 
landsforbund (NBLF) som teknisk arrangør.  

Se mer informasjon på hjemmesidene til DSB eller våre hvor du også finner 
program og mulighet for påmelding. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Treindustriens brannkontroll 
Av Lars Haugrud 03.10.05 
 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nå nylig 
sendt ut informasjon om ordningen på e-post til landets brannvesen og 
ønsker med dette å klargjøre ordningens hensikt og direktoratets stilling 
i saken. 

DSB, som styremedlem i ordningen, har vært med på å utarbeide og 
tilrettelegge for treindustriens eget verktøy i forebyggende brannvern. Vi ser 
positivt på at bransjen selv tar initiativ til å gjøre noe med brannstatistikken.  

Ordningen er på ingen måte et tilsyn på lik linje med offentlig tilsyn utført av 
landets brannvesen, men et verktøy til bransjen som kan bidra til å 
systematisere arbeidet med et bedre brannvern.  

DSB ønsker at brannvesenets forebyggende avdelinger kjenner til ordningen 
og kan, der man vurderer det som nyttig, informere om ordningen. Ordningen 
vil etter DBS sitt syn kunne forenkle brannvesenets tilsyn dersom bedrifter har 
slike system godt innarbeidet i sine HMS-rutiner. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hvordan skape erkjennelse ? 
Av Guttorm Liebe 08.09.05 
 

Rednings-, bergings- og oppryddingsarbeidet etter orkanen og flommen 
i de amerikanske sydstatene gir grunn til ettertanke. Mange 
innfallvinkler kan velges, men jeg kan ikke fri meg fra én: den som angår 
oss som brannbefal til daglig: Erkjennelsen 
 
I min nyttårshilsen for året 2004 kommenterte jeg kort tsunamien slik: 

Man blir ydmyk av hendelsen i Asia 2dre juledag og dens enorme 
konsekvenser. Det er mange funderinger man kan gjøre. Selv stiller 
jeg meg alltid spørsmålet: Når erkjente ”man” hendelsens omfang, - 
ut fra den tankegang at dess tidligere man gjør det desto bedre blir 
alle ulykker håndtert. 

  
Les hele saken på våre hjemmesider. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Boligsprinkler neste! 
Av Guttorm Liebe 25.09.05 
 

Vi trenger ikke flere undersøkelser. Vi vet at dersom antall omkomne i 
branner i Norge skal kunne fortsette den jevne nedgangen det har vært 
de siste 15 årene, må de mest utsatte boligene utstyres med 
boligsprinkleranlegg. Dersom vi skal nå igjen Finland hva angår tap av 
verdier i branner i næringsbygg, tror vi at eneste medisin er at 
forsikringsbransjen setter premien etter risiko. 
 
SINTEF NBL har utredet ”Brannskadeutviklingen i Norge sammenlignet med 
andre nordiske land”. Rapporten er datert 11. mai 2005, den er åpen med nr. 
NBL A05127 og finnes via NBLs sider 
(http://nbl.sintef.no/index.html?publication&no ) 
  
Les hele saken på våre hjemmesider. 

Studietur til Scottsdale, Arizone USA 
Av Odd A. Rød 05.10.05 

Boligsprinkleranlegg er som kjent blitt et hett tema også i Norge, 
spesielt i omsorgsboliger. Forsikringsselskapene her til lands har til 
nå vært avventende til å engasjere seg i dette temaet. Det har hersket 
en del tvil i bransjen om hvor stor grad slike anlegg også begrenser 
skader i bygninger i tillegg til det livreddende elementet. 

Da jeg ble kjent med at NBLF hadde gitt Ove Stokkeland, Trygve Lennavik 
og Daniel Johanson et stipend for å dra over til Scottsdale for studere de 
gode erfaringene de har hatt med boligsprinkler, ville jeg gjerne få henge 
meg på opplegget de hadde lagt opp. Grunnen var at jeg selv gjerne ville ta 
direkte del i de erfaringene myndighetene har med boligsprinkleranlegg der 
borte. I tillegg ville jeg også ta rede på erfaringer fra forsikringsselkapene i 
USA. En representant fra Gjensidiges samarbeidsselskap St. Pauls 
Travelers, deltok derfor på møtene og befaringene i Scottsdale.  
 
Det er ingen tvil om at Scottsdale har hatt suksess med sitt 
boligsprinklersatsing, men det foreligger en del forutsetninger der som det 
ikke er lett å overføre til Norge. Rapporter og konklusjoner blir offentliggjort 
senere.  
 
Jeg vil imidlertid få takke NBLF og stipendiatene for at jeg fikk lov å henge 
meg på et vel forberedt og gjennomført opplegg! 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rolle/myndighet/ansvar for fagleder brann i LRS 
Av Terje L. Hanssen 07.09.05 
 

Ser i ”Brannmannen” nr.2/2005 at redningsleder Jan Rikart Lillebøe 
ved HRS i en artikkel om ”Tilsyn med LRS” poengterer at fagleder 
brann i LRS ”må ha mandat/avtale med alle brannsjefer/kommuner i 
regionen om at han kan fatte tiltak og lede redningsaksjon i andre 
kommuner enn den han selv har ansvaret for når det gjelder søk og 
redning”. 

Undertegnede har overfor HRS, sist ved tilsyn av Agder LRS høsten 04, gitt 
uttrykk for at jeg som oppnevnt fagleder brann, har i alle år oppfattet min 
rolle i LRS som rådgiver, både brannfaglig og med hensyn til 
brannressurser/-kontakter i regionen. Myndigheten/mandatet til å rekvirere 
de ressurser hendelsen krever, basert på de råd politimesteren mottar, 
tilligger politi-mesteren. Jeg har oppfattet at hele poenget med den norske 
organiseringen av redningstjenesten var nettopp denne forenklingen i 
praktisk utførelse og gjennomføring av livreddende redningstjeneste. At jeg 
skulle, bare for Agder’s 29 kommuner, noen færre brannsjefer, fremskaffe 
fullmakter i form av skriftlige avtaler for alle disse, virker etter min mening 
meningsløst. Ser en det på landsbasis blir det enda verre (og byråkratisk). 
Det hevdes i artikkelen at DSB har anbefalt en slik løsning i brev nov.03. 

Skulle jeg være konkret vil jeg hevde at løsningen ikke ligger i det som 
hevdes fra HRS/DSB, men at den myndighet som allerede er gitt 
politimesteren i dennes lovverk innen redningstjenesten, kan han, om det er 
formelt påkrevd, delegere til den aktuelle fagleder, det være seg brann eller 
andre. 

En standardformulering utarbeidet av justisdepartementet hadde løst 
”problemet” for alle LRS’ene samt kommunale myndigheter i løpet av ”no 
time”. 

Når det gjelder offentlige etater er jo disse pliktige til, uten godtgjøring, å 
stille de egnede ressursene de har, til disposisjon for LRS i livreddende 
redningsinnsats. 

Synspunkter i brann-Norge?? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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NB! HUSK Å REGISTRERE NYE SOLSKINNSHISTORIER 


