
Brannløftet  

Spennende prosjekter på gang 
Mye oppmerksomhet var rettet 

rundt utdeling av brannbiler og 

utstyr i Brannløftet, og denne 

delen av prosjektet går inn i en 

ny fase etter overlevering av 

biler den 1. september på 

Youngstorget i Oslo. 

TEKST LARS BRENDEN, BRANNMANNEN 

Denne dagen blir det  for øvrig et  fagseminar 

hvor man markerer overgangen f ra et  

ut st yrsfokusert  prosjekt  t il et  prosjekt  som 

vil ha fokus på kompetanse, forebyggende 

arbeid og forskning og utvikling. 

Utover fagseminaret  blir det  visning av alle 

bilene med ulike akt ivit et er der arrange-

mentet  er åpent  for alle. 36 brannvesen får 

overlevert  de 12 mannskapsbilene, de 23 

f remskut t e enhetene og den ene dykker-

bilen i en nøkkeloverrekkelse. 

- Alle billeveransene går et ter planen med 

overrekkelse 1. september. Bilene skal så 

t ransporteres hjem t il hver enkelt  mot -

taker, hvor jeg regner med at  de får en 

god mot takelse blant  eget  mannskap og 

kommunen for øvrig. Når det  gjelder 

ut st yrspakker er vi godt  i gang med 

anskaf felsesprosessen og vi har som 

mål om at  det te skal være dist ribuert  t il 

mot takerne innen året  er omme, sier 

prosjekt leder Dag Botnen. 

Prosjektet erfaringslæring er et av flere viktige 

områder i Brannløftet. 

- Vi ser at det gjøres erfaringer daglig som aldri 

kommer til nytte fordi disse ikke formidles eller tas i 

bruk. Dette kan et system for erfaringslæring gjøre 

noe med. og det er på høy tid. sier prosjektleder Dag 

Botnen. 

Videre vil man også denne dagen presen-

tere TV-ser ien "Norges beste brannmann"  

TV-ser ien er ferdig innspilt  og vil sendes på 

TV Norge i 8 programmer f ra oktober. 

Målet  med TV-ser ien er å f remst ille 

brannmannsyrket  på en måte som sikrer 

omdømme og rekrut tering og samt idig 

fungerer forebyggende. 

Kunnskapsanalyse 

Det  foreligger nå en Kunnskapsanalyse f ra 

Norges forskningsråd som Gjensidige-

st if t elsen har best ilt  i forbindelse med Det  

st ore brannløftet . Denne gir anbefalinger 

på t ilt ak innenfor forskning og utvikling 

som skal sikre st ørre akt ivit et  på brann-

området  enn det  som er t ilfelle i dag. 

Rapporten og t ilt ak publiseres t idlig høst . 

- Målet  er mellom annet  å forsterke fors-

kningsinnsatsen på FoU-området  og få 

det te t il å være vedvarende. I dag er 

sat singen i Norge vesent lig mindre enn 

de som det  er naturlig å sammenligne 

seg med., sier Botnen. 

Kompetanse 

Også innenfor kompetanseområdet  er 

det  f lere delprosjekt  som er spennende. 

Mellom annet  st art er det  kurs for hoved-

inst ruktører i overf lateredning uke 41. 

Disse vil få ansvar for å gjennomføre 

regionale kurs der lokale inst ruktører læres 

opp for å kunne gjennomføre øvelser for 

egne mannskaper. 

Parallelt  med det te vil det  bygges opp en 

redningsdykkerberedskap i Øst re Agder 

brannvesen der Arendal skal være vert s-

kommune. 

Et  annet  område innenfor kompetanse, som 

SP Fire Research har gjennomført  et  for-

st udie på, er simuleringsverktøy for t rening 

av ledere i norske brannvesen. Også denne 

rapporten vil of fent liggjøres t idlig høst  med 

t ilt aksplan der denne må sees i sammen-

heng med Kunnskapsanalysen. 

Det  er utarbeidet  en prosjekt beskrivelse 

for erfaringslæring der Norsk brannbefals 

Det store Brannløftet. 

I forbindelse med Gjensidige sit t  

200-års jubileum i 2016 har Gjensidige-

st if t elsen bevilget  350 millioner kroner 

t il ulike t ilt ak for å st yrke beredskapen 

mot  branner og ulykker. 

•  190 millioner er avsat t  t il biler og 

ut st yr t il brannvesenet . 

•  35 millioner kroner er avsat t  t il 

forskning og utvikling. 

•  90 millioner kroner er sat t  av t il 

forebyggende t ilt ak. 

•  35 millioner kroner er sat t  av t il t ilt ak 

innen kompetanse. 
Leveransene av de 37 bilene går etter planen med overrekkelse 1. september i Oslo. Bildet er fra Egenes Brann-

teknikk som har bygget 13 av bilene (foto: Egenes Brannteknikk). 

landsforbund har fåt t  i oppgave å bygge opp en organisasjon for 

å gjennomføre prosjektet . 

- Prosjektet  erfaringslæring er et  vikt ig område å jobbe videre 

med. Vi ser at  det  gjøres erfaringer daglig som aldri kommer t il 

nyt te fordi disse ikke formidles eller t as i bruk. Det te kan et  

syst em for erfaringslæring gjøre noe med, og det  er på høy 

t id, sier prosjekt lederen. 

Forebyggende aktivitet 
Innenfor det  forebyggende arbeidet  er det  egen prosjekt ledelse 

med medarbeidere. 

- Det te er det  st ørst e området  innenfor Det  store brannløftet  

om vi ser på arbeidsmengde og kanskje også det  vikt igste 

området  hvis vi ser på de ut fordringer vi har f rem i t id. Hoved-

satsingen er på risikoutsat t e grupper og det  skal kunne søkes 

om midler om t ilt ak ut  f ra git te kriterier. Det  er mange aktører 

som skal spille sammen, og det  er behov for å benyt te noe t id 

på å legge t il ret te for ut rulling av prosjektet . Det  er derfor 

mulig at  det  ikke åpnes for søknader 1. september som først  

annonsert , sier Botnen. 
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Trellchem®Splash 1500 
Joakim iarnæs er ansat t  som leder for 110 Salten. Jarnæs 

kommer f ra st illing i kompetanseenheten i Salt en brann 

IKS. Han har vært  konst it uert  i en t id som leder for 110 

Salt en. 

Sturta Bråthen er ansat t  som brannsjef i Gran og Lunner 

brannvesen. Bråten kommer f ra st illingen som avdelings-

leder forebyggende i Gran og Lunner brannvesen. 

Rune Otto Nilsen er ansat t  som avdelingsleder forebyg-

gende i Halden brann- og feiervesen. Han kommer f ra 

st illing som branninspektør i Halden brann- og feiervesen. 

M arie M art insen er ansat t  som avdelingssjef forebyg-

gende avdeling Nedre Romerike brann og redning IKS. 

Mart insen er utdannet  ingeniør og har bred ledererfaring. 

Tor Arne Elvrum, Knut Halvorsen og Trond Harald Hansen 

er ansat t  som brigadesjefer i Oslo brann- og redningsetat . 

Elvrum og Hansen kommer f ra st illinger som brannmester 

i OBRE, mens Halvorsen kommer f ra st illing som brigade-

leder i Asker og Bærum brannvesen. Halvorsen har 

det  sist e året  hat t  vikariat  som avdelingsleder ved 

110- sent ralen i Oslo. 

Christ ian M ørdre er ansat t  som avdelingsleder beredskap 

i Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 

IKS. Mørdre kommer f ra st illingen som haseleder i Norsk 

Luf tambulanse på Lørenskog. 

Jon Krist ian Storli er ansat t  som avdelingsleder 

forebyggende i Brannvesenet  Midt  IKS. Solli kommer 

fra st illingen som branningeniør i Brannvesenet  Midt  IKS. 

Kjeledress i heldekkende design, spesielt laget for 

brannvesen, og for korte innsatser. 

Gir deg en bra beskyttelse mot sprut av flytende 

kjemikalier, som for eksempel alkaliske, syrer, 

petroleum og olje produkter. 

Designet er heldekkende, som gjør at man bærer 

brannmannsbekledning og pusteapparatet under 

drakten. Sertifisiert ihht EN 14605. 

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon. 
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