
 

 

Alle brannvesen i Norge har personell som driver med øvelser, opplæring- og 
kursvirksomhet. Hvert år arrangeres det en konferanse der disse kan få faglig påfyll og 
møte kollegaer som er opptatt av innhold og kvalitet på opplæring i brannvern.  
 

Konferansen arrangeres i 2012 på Hamar. Dette er den 10. konferansen som arrangeres av 
Norske Brannvesens Undervisnings Forum (NBUF). 
 

Hamar: 
Ligger ved Mjøsa, Norges største innsjø, ved E6 
og ved Dovrebanen. Det tar ca. 50 minutter fra 
Gardermoen med tog. Konferansehotellet ligger 
700 meter fra jernbanestasjonen. Det er gratis 
parkering ved hotellet for de som kommer i bil. 
 
Sosial aften 
Vi går fra hotellet bort til Gildehallen i gamle 
Hamar bryggeri. Der vil vi få akevittforedrag med 
Gotmar Rustad, dette blir en morsom og 
velsmakende oppkjøring til middagen.  
 
Pris 
Kr. 1900,-   Konferanseavgiften inkluderer 
forelesere, lunsj, dagpakker på hotellet, sosial 
kveld og festmiddag. Reise og opphold dekkes 
av den enkelte. Vi har avtale med Scandic hotel. 
 

Arbeidsgruppa 2012 
består av:  
 
Torgeir Lysholm Dybvig, 
Hedmarken brannvesen 
 
Geir Ulriksen, Trøndelag 
brann og 
redningstjeneste IKS 
 
Beate Lippert, 
Drammensregionens 
brannvesen IKS 
 
Johan Fredriksson 
Røyken brannvesen 
 
Rune Langbraaten 
Kristiansandregionen  
brann og redning IKS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson:  
Torgeir Lysholm Dybvig  
tlf 993 24 779  
e-post 
torgeir.dybvig@hamar.kommune.no 

INVITASJON TIL UNDERVISNINGSFORUM  
PÅ HAMAR 22.–23. MAI 2012 

 

Norske brannvesens undervisningsforum 

Hovedformålet med forumet er å samle ansatte i brannvesen som har interesse 
av undervisningsarbeid. Seminaret skal være et sted for erfaringsutveksling, 
ideer, faglig påfyll og ikke minst, en sosial møteplass der man knytter kontakter. 
NBUF ble arrangert første gang i Bergen 2003 på initiativ av Johnny Ekanger og 
Tor Bjørkås. Malen ble lagt. Det ble et løst forum med brannfolk som har 
interesse av og arbeider med opplæring og undervisning i brannvesenregi. 
Forumet har ingen ”eiere”, ingen egen økonomi, ingen tilknytning til myndigheter 
eller bedrifter eller organisasjoner. Neste forum arrangeres av det brannvesen 
som tar på seg, eller får arrangementet tildelt av forrige års forum. De siste 
årene har forumet utpekt en arbeidsgruppe som skal hjelpe arrangøren med det 
faglige innholdet for neste års konferanse. Innholdet har variert mye. Forumet 
har vanligvis tilfredsstilt folk fra deltidskorps, heltidskorps, undervisnings- og 
forebyggende personell.  Norges brannskole og DSB pleier å være tilstede slik at 
Forumet kan få en oppdatering fra myndighetenes side, samt at de får et innblikk 
i hva som skjer i brann-Norge på undervisningsfronten.  
 

Innhold under seminaret: 
Foredrag som retter seg både mot 
øvelser og kurs internt i brannvesenet, 
men og kurs som selges eksternt. 
Vedlagt følger et variert og innholdsrikt 
program. 
 
Utstilling 
Scandic har avsatt vinterhagen og 
bakgården for stands. Dette betyr at det 
blir god plass i vrimleareal/ pauseareal til 
utstilling. Området er tilrettelagt for 
utstilling av alt fra brannbiler til 
lommelykter. Besøk utstillerne våre! 
 
Påmelding 
hedmarken-brannvesen.no/kurs-og-seminar. 
Merk deg at overnatting må bestilles 
separat. Påmeldingsfrist: 13.april. 
 

Hedmarken brannvesen: 

Felles brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten ble etablert 1. 
januar 1998. Det bor nesten. 60.000 innbyggere i vårt slokkedistrikt, som har 
et areal på ca 1400 km2. Regionen er den mest folkerike i Innlandet og er et 
trafikknutepunkt for vei og jernbane. Hedmarken brannvesen disponerer 43 
årsverk, fordelt på 42 heltids- og 26 deltidsansatte.  



      TIRSDAG 22.MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONSDAG 23.MAI 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HEDMARKEN BRANNVESEN ØNSKER DERE GOD TUR HJEM OG  

VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND I 2013 ! 

Tid Ansvar  Innhold  
09:00 Arbeidsgruppe NBUF 2012 

 
- Registrering av deltakere  
- Besøke utstillere 

10:00 Tor Skraastad, leder brannstyret, 
Hedmarken brannvesen  
 

- Åpning  

10:15 Torgeir Dybvig  
Arbeidsgruppa NBUF 
 

- Presentasjon, utstillere  
 

10:30  Per Harry Stensli 
Hedmarken brannvesen 
 

-Grunnkurs deltid, erfaring med 
gjennomføring av praksisuka. 

11:00 Gunnar Løkkeberg, Presto 
 
 

-Slokkemidler, apparater, nyheter på 
markedet 

12:00  Scandic Hamar 
 

- Lunsj  
- Besøke utstillere 

13:00  Cecilie Lamvik, HMS rådgiver Trøndelag 
brann og redning. 
 

HMS i forbindelse med kurs og 
øvelser i brannvesenet 

14:45 Pause - Besøke utstillere 
 

14:00  Arbeidstilsynet 
 

Hva kan skje etter en ulykke under en 
øvelse, ansvar, dokumentasjonskrav? 
 

15:30  Pause 
 

- Besøke utstillere  

15:00 Geir Ulriksen, Trøndelag brann og redning Plenumsdiskusjon, HMS 
 

16:00  Erlend Bratberg, Wenaas 
 

-Presentasjon av Wenaas 

19:00 Gildehallen, Hamar bryggeri 
 

- Sosialt samvær  
- Festmiddag 

   

Tid  Ansvar  Innhold  
09:00 Johan Fredriksson, Røyken brann og 

redning 
 

Kalenderprosjektet 
 

09:20 Ann Christin Olsen-Haines, DSB 
 
 

-utdanningsutvalget, 
innstilling og status 

09:50 Roger Hauge, Norges brannskole 
 
 

-Status deltidsutdanning 
-nyheter fra brannskolen 

10:20 Pause 
  

-Besøke utstillere  

10:40 Odd A. Rød, Gjensidige 
 
 

-Samarbeid i undervisning mellom 
forsikring og brannvesen 

12:00  Scandic Hamar 
 

- Lunsj  
- Besøke utstillere 

12:45  Håvard Arntsen, Kripos 
 
 
 
 

-Brannetterforskning som en del av 
opplæringen i brannvesenet.  
-Brannårsakstrender og aktuelle 
saker. 

14:15  Rune Langbraaten 
Arbeidsgruppa, NBUF  

- Valg av ny arbeidsgruppe NBUF 2013 

15:00 Avreise  



Konferansested og overnatting.  

Scandic Hotel Hamar, Vangsvegen 121, 2318 Hamar 

Telefon: 21 61 40 00, Faks: 21 61 40 11 

Merk dere at hver enkelt må bestille hotellrom selv. Ta kontakt med 
Scandic Hamar og oppgi bookingkoden nedenfor. Dere vil da få 
rabaterte rom. Hele konferansen avholdes på Scandic med unntak 
av den sosiale aften som er i gangavstand fra hotellet. 

www.scandichotels.com  
Bookingkode: BHED210512 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reise med tog 

Det er i underkant av en time reisetid 
fra Gardermoen til Hamar. Scandic 
hotell ligger 700 meter fra 
Jernbanestasjonen. Følg den blå 
linjen på kartet. Ut fra 
jernbanestasjonen går du til 
Torggaten og tar til høyre i Parkgata. 
Følg denne til du får Scandic hotell 
på venstre side.   

Reise med bil 

E6 går rett forbi Hamar, sving av 
på Midtstranda, Hamar sør, og 
følg Vangsvegen inn mot Hamar 
sentrum ca 1,7km . Scandic hotel 
ligger på venstre side. Det er 
gode parkeringsmuligheter, 
selvfølgelig gratis .  



Sosial aften 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi går fra hotellet bort til Gildehallen i 
gamle Hamar bryggeri. Der vil vi få 
akevittforedrag med Gotmar Rustad, 
dette blir en morsom og velsmakende 
oppkjøring til middagen. Han har 
verdensrekord i å spille 
énmannsteater. Fra 1993 og fram til i 
dag har brennevinshistoriker Gotmar 
Rustad på Løten i Hedmark fremført 
”En akevisitt” mer enn 2 500 ganger. 
Han er også den eneste skuespiller i 
verden som har framført den samme 
teaterforestillingen hver eneste dag i 
mer enn ett år. Fra 5. juni 2003 til 18. 
juni 2004 spilte han en Akevisitt hver 
eneste dag uten unntak!  
 

Hedmarken brannvesen 
Åkersvikvegen 3Åkersvikvegen 3Åkersvikvegen 3Åkersvikvegen 3    

2321 Hamar2321 Hamar2321 Hamar2321 Hamar    
Telefon +47 40007999Telefon +47 40007999Telefon +47 40007999Telefon +47 40007999    
Telefaks +47 62595810Telefaks +47 62595810Telefaks +47 62595810Telefaks +47 62595810    

www.hedmarken-brannvesen.no 


