
ålesund Brannvesen KF

R i ca  Parken  Hote l ,  Å lesund 
Onsdag 3 .  og  to r sdag 4 .  sep tember 

Et samarbeid med Norsk Brannbefals landsforbund

Pris

HELPAKKE: Forum begge dager, lunsj begge 
dager, felles festmiddag og kaffepauser koster 
kr 3.000.-  

DAGPAKKE: Forum en dag, lunch og kaffepauser 
koster kr 1400,-. 

DAGPAKKE: Forum en dag, lunch og kaffepauser, 
inkl festmiddag onsdag kveld koster kr. 2000,-.

Hotellrom må hver enkelt deltager bestille og 
gjøre opp direkte med Rica Parken Hotel 
på tlf 70 13 23 00. Ref. Ålesund brannvesen.

Påmelding:
Ålesund brannvesen KF, Sjømannsv. 1b, 
6008 Ålesund
Fax: 70 16 32 02
E-post: forum2008@alesund.kommune.no

Kontaktpersoner:
Geir Thorsen 70 16 32 10 / 905 48 289 
Jonny Stølen  70 16 32 24 / 915 12 225

Elektronisk påmeldingsskjema (Frist for påmelding 15.08.08)

Firma/etat:

Adresse:

Navn:

Stilling:

Tlf/mob:

E-post:

Fakturadresse:

Organisasjonsnr:

 Kryss av for alternativer:  
 Helpakke kr 3000.-

  Dagpakke onsdag  kr 1400.-
 Dagpakke torsdag  kr 1400.-
 Dagpakke inkl. festmiddag onsdag kr 2000.-

Brannforebyggende forumBrannforebyggende forum
2 0 0 82 0 0 8

distributed



.    

      O N S D A G  3 .  S E P T E M B E R

08.30 – 09.00 Registrering/kaffe
09.00 – 09.15 Åpning av forumet v/brannsjef Geir Thorsen
09.15 – 09.30   Ålesunds ordfører Bjørn Tømmerdal ønsker  
 velkommen
09.45 – 10.30 Presentasjon av utstillere
10.30 – 11.15 ”En sikrere kommune”, Ludwig Teijler  -   
 Sörmlandskustens Räddningstjänst
11.30 – 12.00 En sikrere kommune forts.
12.00 – 13.00 Lunch, besøk hos utstillere
13.00 – 13.40 Ny Plan- og bygningslov, 
 Knut F. Rasmussen – KRD
13.50 – 14.30 Hvordan skal vi nå målgruppene? 
 Hanni Winsvold Petersen, 
 Elisabeth Gripne Plomgren - 
 Asker- og Bærum bv.
14.40 – 15.10 Hvordan utnytte feiernes kompetanse 
 i det brannforebyggende arbeidet?
 Nils Kristiansen - OBRE
15.30 – 16.00 Sikring av gamle bygårder, 
 Daniel Johansen - OBRE
16.15 – 16.45 Skoleprosjektet v/Steinar Frøiland, 
 Gjensidige
16.45 – 17.15 Nytt fra NBLF
17.15 – 17.30 Oppsummering av dagen og praktiske 
 opplysninger

 Innlagte pauser

PROGRAM

      T O R S D A G  4 .  S E P T E M B E R

09.00 – 09.40 ”Tid for tomgang”-  
 Freddy Kjensmo - Tullekontoret
09.50 – 10.30 Community Fire Safety, Michael Hagen -   
 MFRS
10.40 – 11.20 Community Fire Safety, Michael Hagen -   
 MFRS
11.30 – 12.10 Gass i bolig, industri og transport 
 v/Naturgass Møre og GasNor
12.10 – 13.10 Lunch, besøk hos utstillere
13.10 – 13.50 Utviklingen av det forebyggende arbeidet –  
 Hvor bør veien videre gå? 
 Bjørn Næs - Bergen brannvesen
14.15 – 15.00 DSB – visjoner, strategier og mål for det   
 brannforebyggende arbeid i fremtiden
15.00 – 15.15 Oppsummering og avslutning
  
 Innlagte pauser



.

S
tatistikken taler sitt tydelige språk - I Norge 
går antall bygningsbranner ned, mens antall 
branndøde øker. En annen side av statistikken 
viser at sosialt utsatte og eldre rammes 

hardest av ulykker og at det er dem som omkommer 
oftest i ulykker/branner. 

En rød tråd
Under årets forum er utviklingen av det brannforebyg-
gende arbeidet og hvordan vi i brannvesenene kan 
bidra til å sette enkeltpersoner mer i fokus. Hvordan 
kan vi gjennom endra regelverk og endra rutiner i de 
forebyggende arbeid skape 

Et Tryggere Samfunn
Forbilde for en slik strategi fi nnes kanskje ikke i Norge 
i dag. I Liverpool, som er sentrum i Merceyside Fire 
& Resque Service (MFRS), har dem siden 1999 på en 
målbevisst og gjennomtenkt måte jobbet med å få den 
enkelte person til å ta et større ansvar for sin egen og 
omgivelsene sin sikkerhet. Resultatene av dette arbei-
det er overveldende. Antall branner, antall branndøde, 
antall ulykker og antall bygningsskader er gått ned. Sist 
men ikke minst har dette prosjektet skapt en positiv 
sosial utvikling i Liverpool.

I tillegg har vi invitert Sörmlandskustens Räddnings-
tjänst til å komme å dele sine erfaringer ifm ”Kom-

munens samhällsinriktade och interna säkerhetsarbete” 
og hvordan de jobber for å skape en sikrere kommune. 
Gjennom et aktivt og målretta forebyggende arbeid har 
en redusert antall branndøde, antall skader og an-
tall branner. Forebyggende arbeid er satt i system og 

blandt annet har en ansatt en sykepleier og en lærer 
i halv stilling i brannvesenet og disse jobber med 
brannforebyggende arbeid. Et spennende prosjekt som 
gir gode resultater. Til disse foredragene vil det være 
forelesere i fra brannvesen, DSB og private aktører. Det 
vil også være et stort antall utstillere relatert til fore-
byggende brannvern tilstede. 

Sett av datoen, og møt opp for å få faglige oppda-
teringer, møte kollegaer og utstillere på brann-

forebyggendes største felles møteplass. Vi registrerer 
allerede stor interesse, så det kan være lurt å bestille 
hotell i god tid.
For de som ankommer Ålesund tirsdag 2. september 
blir det ei sosial samling på Parken Hotel om kvelden 
der alle kan delta. Det blir også anledning til å være 
med på ei byvandring i Ålesundsbrannens fotspor. 
Harald Grytten vil være med og levendegjøre historien 
om den dramatiske natta til 23. januar 1904. 

Andre smakebiter fra programmet:
Utvikling av det forebyggende arbeidet - hvor bør veien 
gå: Bergen brannvesen, Hvordan skal vi nå målgrup-
pene: Asker og Bærum brannvesen, Hvordan utnytte 
feierne i det brannforebyggende arbeidet: Oslo brann– 
og redningsetat. Skoleprosjektet: Gjensidige og Gass i 
bolig, industri og transport: Naturgass Møre og GasNor.

Vi håper at dette er tema som kan være av 
interesse og gleder oss til å treffe deg i Ålesund 
3. og 4. september!

Ålesund brannvesen KF har gleden av å invitere til Brannforebyggende Forum – 2008 
på Rica Parken Hotel i Ålesund, den 3. og 4. september



Velkommen til Ålesund
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