Velkommen til brannvernopplæring
Vi skal gjennomgå:
– Dagens hovedmål
Ståle Fjellberg- avdelingsleder
– Bakgrunn for satsingen
– Statistikk og brannårsaker
– Utfordringer
– Forebyggende tiltak– hva dere bidra med?
– Instruks og varsling
– Ansvarsforhold
BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS
www.brannsr.no

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
 Interkommunalt samarbeid fra 2004
 9 kommuner:


Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg,
Gjesdal, Time, Klepp, Rennesøy, Kvitsøy

 13 brannstasjoner:


4 døgnbemannet (108 brannfolk)



4 deltid med vaktordning (64 brannfolk)



5 deltid uten vaktordning (74 brannfolk)

 50 årsverk dedikert forebyggende arbeid
BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS
www.brannsr.no
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Brannvesenet Sør-Rogaland IKS er Norges nest største
brannvesen
•

350 ansatte, hvor av 150 deltidsansatte

•

9 kommuner

•

13 brannstasjoner

•

260 000 innbyggere

•

Nord- Europas største sammenhengende
trehusbebyggelse

BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS
www.brannsr.no

Hvorfor reise til Merseyside ?
• NBLF sitt Eldreprosjekt
• Risikobasert forebygging
• Prosjekt risikogrupper
• Studie stipend fra NBLF
• NOU 2012:4 Trygg hjemme

2

Fakta om Merseyside Fire & Rescue Service
•

1,4 millioner innbyggere

•

Store fattigdomsstrøk, sosial nød og høy
kriminalitet

•

Økende andel eldre

•

Økonomiske nedgangstider

•

Brannstasjonsstruktur, dekker 88% innen 5
min.

•

20-25 omkom årlig i brann fram til 1999
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Hva gjorde MFRS med denne utfordringen?
 Kartla og analyserte utrykningsstatestikken
• Sette inn styrkene og aksjonerte
• Mål var å besøke 100 000 boenheter
• nå er 750 000 besøkt
• Antall døde i brann er nede i 5 pr år
• Antall uttykninger til boligbrann redusert med 65 %

Antall branndøde, forholdstall Norge og Merseyside
År 2000
• Norge: innbyggere ca 5 mill, antall branndøde gjennomsnittlig pr år 62
• Merseyside: Innbyggere ca 1,4 mill, antall branndøde gjennomsnittlig 20 -25 (bruker 20 i
utregningen)
Antall døde pr 1000 innbygger:
• Norge: 62/5 000 000 * 1000 = 0,012
• Merseyside: 20/1 400 000 * 1000 = 0,014
År 2011
• Norge ned fra 62 branndøde til 45 branndøde i gjennomsnitt pr år.
• Merseyside ned fra 20 branndøde til 5 branndøde i gjennomsnitt pr. år.
Antall døde pr 1000 innbygger:
•
Norge: 45/5 000 000* 1000 = 0,009
•
Rekord året 2012: 39 branndøde i Norge
•
39/5 000 000 * 1000 = 0,0078
•
Merseyside: 5/1 400 000 * 1000 = 0,0035
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Risikokartlegging
• Egne data fra utrykninger
• Egne data fra besøkene
• Offentlige utgreiinger som levekårsundersøkelse m.m..
• Struktureringen viste at de som bor i middels og høg
risikoområde har 4 X større sannsynlighet for brann.
• ”fanger” ikke sårbare personer i lavrisikoområde.

Hvem jobber i dag i MFRS?
 Helsearbeidere og sosial arbeidere
 Personer med fremmedkulturell bakgrunn
 Døvetolker
 blir trent opp til å se samme risikobilde
som brannvesenet har og ansatt for å
jobbe forebyggende opp mot
risikogrupper
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Hva er MFRS sine risikogrupper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eldre
Mobilitet – nedsatt funksjonsevne
Eneboere
Eneforsørgere
Stoff og alkohol misbrukere
Psykisk syke
Kriminelle områder
Minoritetsgruppe
Arbeidsinnvandring
Flyktinger

Fire support network
• 4 personer som betjener sentral for
oppringing av innbyggere.
• Tilbyr røykvarslere
• Åpningstid fra 9-21
• Er samkjørt med kartleggingen høy,
middels og låg
• De som utfører besøkene er fra
veldedige organisasjoner.
• Alt arbeid blir dokumentert.
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Registreringsskjema
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Stort nettverk for å ivareta risikogruppene
•

Jobber på tvers med myndighetene, politiet, kommunen og
organisasjoner.

•

Program for barn og ungdom ( Youth Engagement Team), 2002

•

Fått pris for sitt engasjement for barn og ungdom

• Community Fire Station
• Brannstasjonene er åpne for veldedige
organisasjoner i lokalsamfunnet. De kan bruke
møterom, gymsaler og treningsfasiliteter
• Pensjonistklubber
• Idrettslag
• Barn og unge
Bedre omdømme for brannvesenet og tettere
kontakt med befolkningen
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Home Fire Safety Check
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Utfordringer:
- Internt
•
•
•

Økonomi – redusere kostnadene
Satse på telefon og data
Ressurskrevende datainnsamling

- Eksternt
•
•

Holdninger
Taushetsplikt


Måtte selge budskapet sitt inn både hos andre offentlige etater og befolkningen

Utbytte /resultat
• Redusert antall døde i brann + færre utrykninger til branner
• Bidratt positivt for hele samfunnet
• Slagord:” Safer Stronger Communitites
– Safe Effektive Firefighters”
Jobber en målretta vil en kunne levere mye kvalitet for
pengene.
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Retning neste 10 år
• Fortsette med å tilby hjemmesjekk og gratis
røykvarslere
• Årsaksanalyse av brann og ulykke
- team som jobber med brannetterforskning

• Where Potensial Vulnerbility Factors exist –
It is Prevention in its truest form.

•

Hva er det mulig å få til her i Norge med den organiseringen vi har av brannvesenet og de ressursene vi har
tilgjengelig i dag?

•

Rom ble ikke bygd på en dag. Det er viktig å tenke langsiktig og begynne i det små.

•

Det er viktig å tilpasse arbeidet til de nasjonale og lokale forholdene og alt er ikke sammenlignbart mellom
England og Norge.

•

Samarbeidet mellom beredskap og forebyggende styrker kompetansen til begge avdelinger og viser at en kommer
lengst med å jobbe sammen.

•
•
•

Vi må både nå ut forebyggende både til de store massene av befolkningen og ha et ekstra blikk på de som er mest
risiko utsatt.
For å kunne jobbe mer risikobasert må vi få bedre statistisk materiale på mellom annet brannårsak, jfr RUU
studierapport: Brannetterforsking – et grunnlag for brannforebygging i Norge?
–
–

Statistikkene må kunne inneholde opplysninger om personer, som psykisk sykdom, innvandrere, rus.
Det er også viktig å få ned «ukjent» faktoren. For oss som jobber forebyggende er «overveiende sannsynlig» godt nok til å jobbe
ut fra.

NOU 2012:4 Trygg hjemme er et godt verktøy for videre satsing. Den har med mange av Merseyside sine tanker og
ideer.
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Slagordet til Merseyside sitt største fotball lag og Brannvesenet Sør- Rogaland IKS har
visse likheter og er fine avslutningsord å ta med seg på veien videre i arbeidet
med brannforebygging!

Sammen for en trygg og sikker fremtid!

Takk for oss!
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