Brannløft et

- Vi har inngåt t en avt ale med Norges
Forskningsråd som 1. juli skal legge f rem
en rapport og en anbef aling for oss.

Nye brannbiler til 36 brannvesen

Deres oppgave er å ut arbeide en kunnskapsanalyse, kart legge st at us og behov
samt se hva som f innes av eksist erende
f orskningsmat eriale i Norge og i Europa,
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Brannet t erf orskning.
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Gjensidigest if t elsen har hatt ansvaret for
arbeidet med å vurdere søkere og t ildele
biler og ut st yr. En ekst ern innst illingsgruppe har vurdert samt lige søknader.
Gruppen best o av: leder f ra Gjensidigest if t elsen samt represent ant er f ra Tidsskrif t et Brannmannen, Norges brannskole
og Direkt orat et for samf unnssikkerhet og
beredskap pluss en pensjonert brannmann.
Følgende krit erier ble vekt lagt i ut velgelsesprosessen:
1. Overordnede t ilt ok som er med på å
t rygge hverdagen for det norske folk på
en synlig og god måt e, både på kort og
lang sikt . Man ønsket å se helhet en og
nyt t everdien av å gi en gave t il akkurat
det t e brannvesen.

24 brannvesen får f remskut t e enhet er gjennom Brannløft et . Bert el 0. St een er en av leverandørene
(foto: Bert el O.St een)

det lagt st or vekt på at bilen skal benyt t es
som en fremskut t enhet. For vanndykkerbil ble det lagt st or vekt på risiko og
sårbarhet i forhold t il drukning men
også organisering og bruk.
Innst illingsgruppen var enst emmig i sin
innst illing t il st yringsgruppen for prosjekt et
som godkjent e innst illingen.
- Vi er godt fornøyde med den jobben som
den uavhengige gruppa gjorde. Bilene har
fåt t en god geografisk spredning noe
som er t ilf eldig men det er likevel godt å
se at kompet anse og de andre krit erieområdene er fordelt jevnt over landet ,
sier prosjekt leder Dag Botnen.

Tildeling av utstyrspakker
Alle brannvesen som har meldt et behov får
ut st yrspakker med røykdykkerbekledning.
359 brannst asjoner vil få 3 set t hver som
best år av jakke, bukse, hansker og hette.

2. Samarbeid. Vi vurdert e om det er utnyttet
de mulighet ene for samarbeid som
finnes i dist rikt et . Samarbeidsf ormer/akt ører er vurdert bredt .

46 kommuner hadde ført opp ekst remværut st yr som f ørst e priorit et og vil få det t e.

3. Kompet anse. Sat sing på kompet anse st o
st erkt i vurderingene. Vikt ig å ha oversikt
over krav et t er f orskrif t og egendefinert
ROS samt en plan for å t ilf redsst ille
kravene.

ut st yr. Hver pakke best år av og kost er

4. Innovasjon. Vurdering av hvordan brannvesenet møter fremtiden, hvilke akt ivit et er
som gjennomføres, evne t il nyt enkning
m.v.
5. Behov og bruksformål. Det reelle behovet
ble vurdert opp mot hva bilen skal brukes
til, hvilken bil erst at t es, hva er lokal risiko
og sårbarhet m.v. For fremskut t enhet ble

TV-serien Norges best e brannmann kommer senhøst es med disse blide delt agerne. Serien skal være underholdning samt idig som den skal f remst ille brannmannsyrket på en god måt e (fot o: Gjensidigest if t elsen).

Brann i st art f asen - det eksjon. Se på
bedre mulighet er for det eksjon/varsling.

•

- I alt 251 brannvesen søkt e om kjøret øy og
ut st yrspakker. Det bet yr at ikke alle
brannvesen f ikk en ny brannbil. Vi håper
likevel at alle ser den samlede verdien i at
beredskapen er økt, og at en vil glede seg
over at 36 brannvesen nå får et t ilt rengt
løft, sa administ rerende direkt ør Unn
Dehlen i Gjensidigest if t elsen.

Før brannen - forebyggende t ilt ak. Hvilken
ef f ekt har ulike f orebyggende t ilt ak?

23 f remskut t e enhet er og

Det var også mulig å søke om slokkegranater.
Her har bare 18 kommuner ført opp det t e
som f ørst epriorit et .
- Slokkegranat er er nytt i Norge og vi
ønsker et st udie for å se nærmere på
bruksområder og gevinst er med disse.
For å få t il det må vi ha et st ort volum for
å kunne dra erfaring. Derfor ønsker vi å
et ablere en ordning med en inst ans som

Være bindeledd i forebyggende
arbeid

- Det har vært f oret at t mye f orskning

t il prosessene.

innen alle disse områdene, men vi må

Brannløf t et har sat t av 80 millioner kroner

finne ut hva som er relevant t il Norge.

t il forebyggende arbeid og sat singsområdet

Informasjonsmat eriell, seminarer, prosjekt er
mm kan være relevant e t ilt ak.
- I dag er det ut arbeidet rapport er og vei-

kan hjelpe oss i disse erfaringene som vi

Rammes brannfolk i Norge av de samme

er risikout sat t e grupper.

vil få, sier Bot nen.

yrkessykdommer som brannfolk andre

- Det t e er et st ort og t ungt arbeid og vi har

ledninger f ra st at lig hold, men vi ser at i

st eder og hva er spesielt for slokket ek-

derfor ansat t en prosjekt leder, Hans

nikk i Norge? - det er ting som må avklares.

Jørgen Rom som sammen med M onica

med helse og det er avgjørende for et

Det t e er alle nisjer innen f orskningen

Anet t Dyrø f ra Norsk Brannvernforening

godt result at . Vi ønsker å være et binde-

Mannskapsbiler.

som er spennende og som vi t renger å

skal drive prosjekt et . Ut gangspunkt et er

ledd som gjør at t ilt ak blir igangsat t . Til å

Andøy, Salt en, Brannvesenet Midt , Eide,

vit e mer om. Og klarer vi å lage gode f orsk-

NOU om Trygg hjemme. Den beskriver

hjelpe oss med arbeidet har vi t enkt å

Kvinnherad, Eigersund, Set esdal, Drammens-

ningsprosjekt er kan det ut løse st at lige

sit uasjonen og ut fordringene, men vi ser

Følgende kommuner/brannvesen
fikk biler:

mange kommuner slit er man med å f å

bruke lokallagene t il Norsk Brannbef als

regionen, Vågå, M idt -Hedmark, Hallingdal

Landsforbund, sier Dag Bot nen.

og Gausdal.

Styrke kompetansen
Fremskutte

enheter:

Porsanger, Lyngen, Tromsø, Innherred,
Trøndelag Orkdal, Averøy, Gaular, Naust dal,
Lærdal, Øygarden, Sveio, Flekkefjord,
Krist iansandsregionen, Porsgrunn,
Sandefjord, Flesberg Lunner og Gran,
M idt -Gudbrandsdal, Glåmdal, Indre Øst fold,
M osseregionens og Nedre Romerike.

Kompet ansedelen av Brannløft et knyt t er

Porsanger b r an n og r edning *

Disse b r annko r p sene f år ny bil
g r at is f r a Gjen sid igest if t elsen

det seg mye spenning til. Gjennom prosjekt et
har man ønsket å st yrke områder hvor det

A f l

Lyngen b r ann og redning_
#

T«m «b

r a

er lit e f okus i dag.

I

n n o g redning

- Kort sagt kan vi si at det handler om å
f orst å hvorfor vi gjør det vi gjør og å
kunne gjøre de rikt ige t ilt akene. Kompet anse er mangt og mye, men vi har valgt
ut f ire områder som vi mener er vikt ige,

Salt en Br an n IKS

Vanndykkerbil inkludert ut st yr og opplæring av 18 mann gikk t il Øst re Agder brannvesen.

sier Bot nen.
De f ire områdene er:

Leverandører av mannskapsbiler er Braco,
Rosendahl og Egenes brannt eknikk.

181 kommuner vil få overf lat eredningsca. 100.000 kroner.

ikke gjøre noen of f ent lig oppgave, men vi
ønsker å f orst erke og være bidragsyt er

Br annvesenet M idt IKS ^ ^

Leverandører av f remskut t e enhet er er
Bert el 0. St een, Aut omont , Handicare,
Ferno Norden, Simarud Elect ronics,
Rosendahl og Egenes brannt eknikk.

^

^

Et vikt ig sat sningsområde i Brannløft et er
forskning og ut vikling (FoU). I dag er det kun
1,5 - 2 millioner kroner t il rådighet av st at lige forskningsmidler ret t et mot brann og
redning. I Brannløft et har man sat t av 30
millioner kroner t il FoU.

Simulering
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Vannredning

•

Erf aringslæring

- Ledelse inngår i Beredskapsut danning

i_

t rinn 3, men vi ser et behov for yt t erligere
f okus på det t e området . Bakgrunnen er
det som kommer f ram i evalueringsrap-
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Kunnskapsanalyse
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inneholde, vil vi at brannvesenet mener
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Sveio b r ann- og redningsvesen

noe om selv, men vi ser for oss en opplæ-

Nedre Romerike b r an n - og redningsvesen
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Fr em sk ut t en h et

å få en bedre f orst åelse av hvilke verkt øy

Dykker b il

vi kan bruke for å ut øve ledelse og se

faglig vinkling, avslut t er en t ravel
prosjekt leder.

- Veldig overraska
Lyngen kommune i Troms var en av kommunene som fikk fremskut t enhet. Brannsjef
Kåre Karlsen er veldig fornøyd.

- Vi søkt e spesielt om en fremskut t enhet fordi den vil
gi oss st ore fordeler ved ut rykning. Med den vil vi være
t idligere på skadest edet og legge t il ret t e for rest en av
mannskapet , sier brannsjef Kåre Karlsen i Lyngen.
Luf t ig øvelse ut enfor Svinesundbrua for delt agerne i Norges best e brannmann (foto: Gjensidigest if t elsen).

ulike modeller, som for eksempel syv-

- Vi ønsker en modell hvor brannfolk kan

Ut gangspunkt et er syst emet Lessons

t xinnsmodellen, i sammenheng med

ut dannes lokalt og i et miljø de kjenner.

Learned som er ut prøvd i USA og t idligere

andre beslut nings- og ledelsesmodeller.

Mange brannvesen har allerede drakt er,

ut redning som er gjennomf ørt av DSB.

men har behov for oppgradering, mens

Bot nen mener brannvesenet må ha et eier-

Opplæringen t enker man gjennomført et t er

andre ønsker den kompet ansen som et

skap her hvis man skal f å t il gode result at er.

PLIVO-konsept et , hvor man ut danner noen

slikt kurs vil gi.

- Vi mener at brannvesenet må ha en akt iv
rolle og ha eierskapet t il syst emet samt idig

hovedinst rukt ører f ra hvert polit idist rikt .
Disse skal være med å ut vikle ledelsesmil-

Simuleririgstrening

som sat singer i DSB og hos andre ikke

jøer i hvert dist rikt som kan fungere som

I kompet ansedelen ønsker man også se på

blir ut fordret , men f orst erket . Nå ligger

lederst øt t e ved innsat ser. Det t e har fungert

mulighet ene for simuleringst rening. Dag

prosjekt beskrivelsen klar og vi vil gjøre

godt i Buskerud/Telemark i f lere år og det

Bot nen sier det er mye spennende på det t e

avt ale med et brannvesen som er villig t il

er ingen grunn t il at ikke andre kan et ablere

området , men man må se nyt t everdien og

å sat se på det t e. De vil t ildeles ressurser

t ilsvarende «lederst øt t e». Fordelen med

finne syst emer som er t ilpasset brannvesenet.

og det t e skal munne ut i en plan for drift .

det t e er at de kommunene som velger å st å

- Innen det t e området f innes både spillt ek-

Vi t ror at et godt syst em vil spare penger

alene, likevel kan få st øt t e.

nologi og VR-t eknologi, men per i dag er

for samfunnet . Greier vi å synliggjøre det

det t idkrevende og dyrt å lage syst emer

kan vi skaf f e midler t il drif t av et slikt

Sikkerhet i vann er en av de st ore sat s-

t ilpasset vår bruk. Men her skjer det en

syst em.

ningsområdene i Gjensidigest if t elsen, som

rivende ut vikling og vi har derfor valgt å

blant annet har st øt t et aksjonen med svøm-

vent e lit t . SP Fire Research har laget en

Norges beste brannmann

meopplæring. Gjennom Brannløft et ønsker

f orst udie for oss og kommet med en

60 brannmannskaper f ra hele landet meldt e

man å heve beredskapen mot drukningsu-

anbefaling. M ålet er få gode syst emer

seg som int eressert e t il konkurransen og

lykker. Bakgrunnen er at for mange men-

for å t rene på t akt isk nivå og som let t kan

TV-serien Norges best e brannmann. 10

nesker årlig omkommer i drukningsulykker

t ilpasses vår bruk.

delt agere ble valgt ut og konkurranser er i
gang. Serien kommer i 8 programmer som

- Beredskapen mot drukningsulykker er
veldig varierende og det er overraskende

Brannløft et ønsker også å et ablere syst emer

blir sendt senhøst es på TV Norge. Den som

at mange vekt legger denne beredskapen

for erf aringslæring.

vinner konkurransen får i t illegg t il t it t elen

så f orskjellig. Men det vi ser gjennom

- Vi er generelt f linke t il å evaluere, men vi
lærer lit e av f orbedringspunkt ene. M ålet

vesen.

f å overf lat eredningsut st yr, sier Bot nen.

er at vi kan konkret isere læringspunk-

- Vårt vikt igst e mål har vært å f remst ille

- Mannskapene har generelt god kompet anse selv om vi har lit t et t erslep på
grunn av ut skift ninger. Med ny bil med
moderne ut st yr er jeg sikker på at vi kan
gjøre en bedre innsat s både mot brann og
ved t rafikkulykker, sier brannsjefen.

Dykkertjeneste ønsket og
etterlengtet

brannmannsyrket på en måt e som sikrer

Ressurspersoner har vært involvert for å

ring. For å oppnå det må vi finne prakt iske

omdømme og rekrut t ering. TV-ser ien er

lage en kursplan som nå foreligger. Konsep-

måt er for å f ormidle læringspunkt ene på.

delt opp i to deler hvor en del er konkur-

t et for ut danning baseres på at 2 hovedin-

Erf aringene må samles i en dat abase

ranser, enkelt vis og i lag mens man i den

st rukt ører f ra hvert polit idist rikt - t ot alt

hvor man kan se gjennom og finne løsninger

andre delen følger delt agerne da de

24, gjennomgår en omfat t ende opplæring.

som passer eget brannvesen. Det kan

rekonst ruerer en hendelse i eget brann-

Disse skal igjen ut danne regionale inst ruk-

være alt f ra planverk, HM S-rut iner t il

vesen. Formålet er å bruke hendelser i

t ører. Kursene skal f orankres hos Norges

konkret e anbef alinger knyt t et t il

forebyggende øyemed. Det t e blir selv-

evalueringsrapport er m.m.

sagt underholdning men med en god

Brannskole, som vil administ rere disse.

Kommunen har 40 delt idsmannskaper
fordelt på t re brannst asjoner som dekker
innbyggert allet på rundt 3000.

med seg en f remskut t enhet t il eget brann-

Brannløft et er at det er st or søknad for å

t ene gjennom nye rut iner og ny opplæ-

- Vi søkt e spesielt om en fremskut t enhet
fordi den vil gi oss st ore fordeler ved
ut rykning. Den fremskut t e enhet en vil
plasseres i brannst asjonen på kommunesent ret Lyngseidet . Her har vi en vakt ordning med 2 mann på vakt . Ved bruk av
fremskut t enhet vil vi være t idligere på
skadest edet og legge t il ret t e for rest en
av mannskapet . Lyngen er en langst rakt
kommune med blant annet en 3,2 km lang
og dårlig t unnel og en t idlig innsat s vil
kunne spare liv og begrense skader.

I konkurranse med 9 andre brannvesen fikk
Øst re Agder brannvesen vanndykkerbil
inkludert ut st yr og opplæring av 18 mannskaper. Det som den gang het Arendal
brannvesen, hadde t idligere dykkert jenest e,
men den ble lagt ned i 2001 som følge av
manglende polit isk vilje t il videreføring
grunnet kost nadsbildet . Nå ser de f rem t il å
kunne et ablere t jenest en på ny, sier brannsjef Dag Svindset h.
- Vi er selvfølgelig veldig glade for at vi blir
t ildelt vanndykkerbil og opplæring. En
dedikert arbeidsgruppe har siden 2014
jobbet med å re-et ablere t jenest en. Vår
region innenfor dykkert jenest e innbefatter
et samarbeid også med Grimst ad kommune og brannvesen. Vi har en lang kyst st ripe, mange innlandsvann, og t ot alt i
våre 8 kommuner ca. 90 000 innbyggere,
som i t illegg mangedobles om sommeren. Det at NLA-helikopt eret er st asjonert i Arendal gjør at vi fort får en veldig
lang rekkevidde med kort responst id.
- Slik set t kunne ikke Gjensidigest if t elsens
st ore prosjekt og løft kommet på et
bedre t idspunkt . Vi har int eressert e
mannskaper og vi har fra høst en 2015 en
administ rat iv forankring i kommunene i
forhold t il de økt e drift skost nadene
det t e medfører. Med en involverende og
rikt ig prosess fremover, med hensyn t il
int erne avt aler og f asilit ering for en ny
t jenest e, i kombinasjon med polit iske
vedt ak på oppret t else av t jenest en - så
ligger alt t il ret t e for at vi endelig får
realisert dykkert jenest en hos oss.
Øst re Agder brannvesen dekker kommunene Arendal, Froland, Tvedest rand, Risør,
Åmli, Vegårshei og Gjerst ad med ca. 67.000
innbyggere. Med dykkert jenest e vil de
dekke disse kommunene, samt Grimst ad.
- Jobben blir nå i f ørst e omgang å bygge
kompet anse og høst e erfaringer fra
andre. Dernest blir det å videreut vikle
samarbeidet med Redningsselskapet og
Norsk Luft ambulanse som har base i
Arendal. Det gir oss mulighet t il å dekke
en st ørre region både innover i landet,
sørover og ikke minst nordover i dist rikt et .
Innad i brannvesenet ser vi veldig fram t il
å jobbe med dykkert jenest en, den er
ønsket og et t erlengt et og vi skylder
innbyggerne å gi dem en bedre beredskap mot drukningsulykker, sier
Svindset h.

Fantastisk inspirasjon
- Vi er veldig glade for at vi blir t ildelt vanndykkerbil og
opplæring. Vi skylder innbyggerne å gi dem en bedre
beredskap mot drukningsulykker, sier brannsjef Dag
Svindset h i Øst re Agder brannvesen.

- Å få en ny mannskapsbil bet yr en enorm
inspirasjon og mot ivasjon for oss, sier
brannsjef St ein Andreassen i Andøy
kommune.

Andøy kommune har 2 mannskapsbiler f ra
henholdsvis 1990 og 1991 t il å dekke bef olkningen i kommunen på rundt 5000. Nå blir
f ørst ebilen i Andenes erst at t et med en
superbrannbil.

Det t e er mannskapsbilen f ra 1990 som nå skif t es ut i
Andøy med en topp moderne brannbil. De var en av 12
kommuner som f ikk mannskapsbil t il 4,5 millioner
kroner gjennom Brannløft et .

- Vi har lagt st or vekt på å gi mannskapene
våre god kompet anse og det t ror vi var
medvirkende t il at vi ble valgt ut. Vi øver
mye, har en god HM S og de 26 delt idsmannskapene er veldig mot ivert e. Derfor
bet yr den nye bilen mye for oss og for
samfunnet her. Vi samarbeider med
beredskapen på f lyplassen og med lokale
lag og foreninger om å bygge beredskap
og vi er veldig t ilgjengelige for innbyggerne - det får vi mye igjen for. Med bilen
vil vi være bedre forberedt på å t akle
branner i den t et t e t rehusbebyggelsen vi
har og branner på flyplassen. Vi i brannvesenet t rodde knapt det var sant da vi
fikk nyheten, men nå gleder vi oss st ort
t il 1. sept ember, sier varabrannsjef Nils
Harald St einsvik.

N YTT I
BRANNM ILJØ
Rune Larsen er ansat t som brannsjef i
M osseregionens int erkommunale
brann- og f eiervesen IKS (MIB). Larsen
kommer f ra st illingen som avdelingsleder beredskap i MIB.
Erlend Houm er ansat t som avdelingsleder for forebyggende avdeling i Vest fold int erkommunale brannvesen IKS.
Houm har bakgrunn f ra Forsvaret og
har jobbet offshore. Han kommer f ra
st illingen som prosessoperat ør i
Vest f old Vann.
Ronny A. Hagen Langf jord er ansat t
som assist erende brann- og redningssjef /assist erende daglig leder i Salt en
Brann IKS. Langfjord kommer f ra
st illingen som avdelingsleder Salt en
110-sent ral.

