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Deltagare: Finland: Pentti Partanen, Taina Hanikoski. Sverige: Tore Eriksson, Hans Andersson, Morgan
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Besök på Teknologiska institutet

Foto Mona Hjortzberg

Ole Hansen välkomnar oss till kommande dagarna i Haugesund
Per Arne Lindvik
Presentation av teknologiska institutet

Foto Mona Hjortzberg






Historia kring byggnaden, en gammal glassfabrik
System
Sprinklerutveckling
Kurser

Presentation om olika gaser som kan vara farligt vid olika insatser


England ett projekt om flis, ett dödsfall har inträffat efter att gas utvecklats i källaren hos den
berörda.

Presentation av deltagarna


















Ole: Norges ordförande CTIF Norge
Per: Historia ansvarig Sverige CTIF
Kent: Sverige frivilliga brandmän
Janne Norge, Förebyggande avdelning
Peter Norge, Kommunalteknik, tidigare brandchef
Peter: Danmark, tidigare brandchef, förebyggande
Morgan: Sverige, brandchef Oskarshamn, innan Jämtland
Mona: Sverige, Kommunal ARA arbetsplats och avtalsenheten, kvinnlig brandman, vice ord
WRF
Ove: Norge, nordiska brand studiedagarna, RVR, nu försäkringsbranschen
Taina: Finland: SPEK, sekreterare i CTIF Finland
Pentti: Finland, inrikesminister tidigare, ordförande i Finlands CTIF
Lars: Danmark CTIF, brandchef, direktör nu,
Kim: Danmark, kassör CTIF Danmark
Hans: Sverige, brandman och ingenjör, nu brandskyddsföreningen sedan 12 år, sekreterare i
CTIF
Tore: Sverige, tidigare brandbefäl, tidigare räddningsverket nu MSB räddningsenheten,
President CTIF
Per Arne: Norge, maskinsidan/ubåt officer, bilfabrik, beredskap som chef, forskningsarbete
om belastningar, sprinkler expert kommitteen för sprinkler, CTIF
Rolf Norge: tidigare brandman delaktig sedan 2003 i CTIF, slutar inom brand i Mars och
kommer då jobba mer i UF trygg som brandinspektör.

Per Arne Lindvik
Presentation av sprinkler










Standardisering av sprinkler- NS-EN 12845
Kontroll av sprinkler systemet- FG-kontroll
Centraldatabas för sprinkler i Norge, man kan spara all information om sprinklern då man gör
kontroller, man kan se detta i FG-kontroll basen
FG- regelverk, utförande- projekterande- kontroll, man måste gå en 60 timsutbildning för att
få ha sprinkler.
FG- regelverk, brandalarm installatörer- tekniker- projekterande, kontroll,
FG- certifiering, 93 företag registrerade i ESS
Kontroll av sprinkler
Bosprinkler- vattendimma kommer mer av- olika system finns och man önskar att de
registreras
Statistik- Norge 124, USA 115, Sverige 54, Tyskland 44, Nederländerna 37, Italien 8
Man installerar fler när man bygger nytt, krav? vissa lokaler och verksamheter
















Sverige förra året: träbyggnad försäkringsbolaget ersätter inte om man installerar sprinkler
då man måste riva träbyggnaden om sprinklerns används, största träbyggnaden i Norge finns
i Bergen, försäkringsbolagen har haft synpunkter på vissa incidenter av installation i Norge,
men försäkrar.
Standard sprinkler näringsbyggnader 89 % bosprinkler 11 %
Per Arne visar olika FG- kontroll dokument
Elkontroll, frekvens 3-5 år
Möjligheter för framtiden, system att fler kan gå in och få information om olika byggnaders
installationer som sprinkler, el, skum, brandlarm, gas.
I Sverige inga kravställare när det finns brister, Scandic hotell jobbar mycket med detta och
tagit till sig systemet. Kravställare blir/kan då vara brandskyddsföreningen. En frågeställning
att ingen tar ansvar när brand kommer ut och gör tillsyner. Kommunen tillsynsmyndighet,
man har för lite verktyg och man har inte kapacitet att vara på,
Energigas, Norge exporterar mycket. Propan i nya hus- ett problem om säkerheten, nybyggda
hus och rökningsförbud?
Automatiska släckanläggningar
Rådgivning finns föreskrifter- underlag
Per Arne visar olika sprinkler ampuller, olika färger olika temperaturer, högre temperatur
större luftbubbla
Fysisk belastning- rökdykning. Rapport
Kemi upp visning  av Novec 1230 i vätskeform som i sprinkler gasform se bilder.
6 liter på en kubik se bilder

Tunnelbrand









Tunnelbrand med tåg i Sverige, har ni deltagit där?
24.8 km tunnel
Nu ska man bygga en ny tunnel på 30 km
Beredskapsplanen har fokuserats på brand i tunneln men inte röken som kommer ut och
som stiger runt omkring tunneln.
Kurvan visar CO och HaS innehållet i PPM, toppen
Mount Blanche branden vilka värden som var där?
Volvo nya 6, gamla Volvon 2,5 megawatt vid en bilbrand
Problematik att tunnlarna ligger högt uppe i bergen

Förevisning med skum och sprinkler med Per Arne och
Lunch

Ordförande Tore Eriksson presenterar

Foto Mona Hjortzberg

CTIF historia








36 medlemmar, Spanien vill komma tillbaka
Commission och working groups
Games in Opole- great success- Japan 25 deltagare
Diskussion om moderniserats regler, hakstegarna ska bort och läggas som uppvisning istället
New CTIF leaders
Training and edication, polen chairman
Women in fire and resue services, Finland Mira chair an Mona vice chair
New secretaries
Extrication and New technology commission- support letter signing, Japan, Sweden and FBU
Tyskland ville inte skriva på, deras argument var att de var för mycket information.
Best practice procedure of- share knowledge
Grupperna som finns Commission and working-group ska förmedla detta ut till alla
medlemmar samt andra länder, synliggöra resultat och inte uppfinna hjulet igen, kunskap att
spara pengar och göra det lättare
Mät- en ny insatsmodell
September möte- Frankrike upp märksammas regeringsmässigt
Seminarium i Rom 8- 10 december- bilmodell Lancia klippa bilar



Seminarium och ISO meeting Rom, nya personer i E…..gruppen







Ole Hansen, Norway blev vald som vice president

foto CTIF hemsida
Mr. Hansen currently holds the position of Senior Adviser in the field of rescue and firefighting.
He formerly served as Head of the Rescue and Firefighting Department at Oslo Airport and
has worked in the fire and rescue service for many years. Mr. Hansen is currently the

chairperson of the Fire and Rescue at Airports Commission and the President of the National
CTIF Committee of Norway.



Ingen som jobbar med brandförlopp i CTIF en framtids grupp.
De finns internationella grupper som jobbat med dessa frågor- Polen, Tjecken och USA-UL
FSRI and CTIF, Mats Rosander åkte ner på ett möte i Polen den 21-22 september 2015
Räddningsminister från Polen 2x 4år i CTIF för att vara med



Styrelsemötet Prag- CTIF Executive Commitee, December 2015, Pragu

Foto CTIF hemsida






Nya medlemmar behövs Associates member
Kostnaden är 800 Euro/år
Sponsorer: silver -guld
Är Kina intresserat?
De har inte skickat in någon ansökan.
Är Island intresserat?
Känner att de är för små/litet land och inte kan vara med!
Tore blev inbjuden till ett möte i Sverige när Nederländerna var på besök
Latest news
Finns att ladda hem på http://www.ctif.org/ctif
Hy response-utbildning i Frankrike
Three pilot sessions "Hydrogen Safety and Emergency Response Training for First
Responders" will be organised in face-to-face mode and will take place at the The
French Academy for fire, rescue and civil protection officers (ENSOSP) in Aix en
Provence (France).




Finns att läsa mer här http://www.hyresponse.eu/
Utbildning för räddningspersonal om vätgas olycka och hur man hanterar tankningen och hur
ser det ut på tankningsställena.
Oskarshamn är anmäld inför denna utbildning då personalen på kärnkraftverket jobbar med
vätgas och har en stor plattform.
ISO standardisering- Volvo anpassar sina fordonskort efter CTIF förslag
Utbildning i de nordiska länderna att släcka en el bil (Renault) förslag på en utbildningsdag
per land. Diskutera hur gör vi? Praktiska/ teoretiska delar?

Presentation av de nordiska länderna
Ole Hanson presenterar
Norge









medlemmar
Aktiviteter,
seminarium/ konferenser
2015 brandsäkerhet på flygplatser- brand i el bilar
Inter Schütz der Rote Hahn- medlemstur till Hannover
Kommande brandkonferens 1-3 mars i Invitasjon
Deltagande och föreläsningar på seminarium
Delaktig på konferenser
DSB konferensen i mars og brand och räddning i september
Tunnel och skolbrand har varit några viktiga frågor som tagits upp under året
Ekonomi
Ganska bra med ekonomi kvar när man går in i ett nytt år
Medlemskonteringer
Sponsorer (DSB, Gjenidige, Avinor, Olso lufthanv, ”skogsbrand”
Seminarium (overskudd och utställare)

Vill man veta mer om vad som händer i Norge kan man läsa detta här
http://www.ctif.no/
Peter Due presenterar- DSB

Foto Mona Hjortzberg



Beredskap i ändring
Ny brandskola – i Tjeldsund
Politidistrikt- reducera från 27 till 12 innan
Sambandscentralen- 18- 12
12 nya 110 centraler
Brandväsen 274634 stationer
164

Frågor




Solceller
Drönare
Översätt bok från Danmark

Janne Hovdeakk presenterar Riskbaserat förbyggande arbete

Foto Mona Hjortzberg







Förbyggande arbete – tillsyn
Ny förskrift 1990 - reviderad 2002
Tillsyn som ”Virkemiddel” tillsynsmetod- byggnader som är äldre 1985, dokumentationskrav,
personsäkerhet på äldre byggnader som slott .m.m. tillsyner mot kommunerna fokus på bygg
och områden med höjda risker.
Kommunerna ska kartlägga vilka riskgrupper och områden som finns
för att förbygga – missbrukare
kartläggning för kulturhistorisk delen
Projekt arbete
Bry dig för bränder- informations kampanjer
Lokala och centrala aktioner- insamling batterier
Komplettera radhus konstruktion – förebygga

Lars Rosenwanger presenterar

Foto Mona Hjortzberg

Danmark


Budget analys
Omstruktur inom landet- har påbörjas och ska vara klar ?
Omkostnader för vad beredskapen kostar per % av BNP- 0,229 % av BNP svar omkostnad
4,103 mio.kr
Fri disponering- närmast resurser



De kommunala perspektiven



Blå blink- isberget vad finns under för beredskapsjobbet?
24 nu innan 83 brandstationer

Kim Lintrup presenterar
CTIF Danmark


24 medlemmar samt en hedersmedlem Gunnar Haurum

Peter Hofman- Bang presenterar
Brandförebyggande strategi

Foto Mona Hjortzberg














2012- 2014 uppsatta nationella mål
2014 förlängd strategi
Omkomna I brand- minska
Färre bränder
Jobba mer förebyggande
Statistik omkomna I trafik och brand
4 argument varför förre omkomna tillskade i brand? Se boken
Brandalarm-brandteknisk eftersyn- sårbarhjelmHeta arbeten utbildning
Effekt sektionering
8 mål
1. Färre dödsbränder
2. Brand mer än 5 omkomna ska ikke förekomma
3. Mer vetskap om brande,
4. Brande som lammer samfundsfunktioner, skal ikke förekomma
5. Tab af uerstattelige kulturvärderie vad brand skall ikke förekomma
6. samfundet årlige värdetag vad brand ska falde 10 pct fram till 2020
7. samlad miljöbelastning vid brand skall 2030 vara halverat
8. bergens evne til at brand och reagere herpå skal öges
BRS kommissorium 23 dec 2015
Nationell förbyggelse strategi
Förbyggande
Den ska inte omfatta trafik, kriminella
Ändring i bygglovgivningen
Konferens 20 jan 2016 med politikerna i en debatt.

Vill man veta mer om vad som händer i Danmark kan man läsa detta här
http://www.ctif.dk/
Mona Hjortzberg presenterar
Women in fire and rescue services

Foto Mona Hjortzberg











Historia working group startades 2012 av Ryssland- ordförande från Ryssland
8 möten har gjorts, I Ryssland, Serbien, Frankrike, Japan, Finland, Sverige, London
Working group till Commission 2014
2 arbetsgrupper firefighter ansvarig Mona Sverige och other in fire and rescue services Mira
Finland
Ny ordförande på Stockholmsmötet 2015 Mira från Finland, vice Mona från Sverige och vald
sekretera Nicole från England
Ny ansvarig i arbetsgruppen other in fire and rescue services- Rita från Norge
Frågor har svarats på en enkät av medlemmarna i gruppen varav nu senast på London mötet
beslutades att gruppen skulle jobbar vidare med 4 grupper. Grupperna ska skicka ut nya
frågeställningar till alla 36 medlemsländer. Sista januari
Kommande möte i Polen den 14-15 april 2016

Läs mer om women in fire and rescue services här
http://www.ctif.org/commissions/women-fire-services

2016-01-13 Dag 2
Pentti Partanen presenterar
Finland

Foto Mona Hjortzberg

Aktuellt från Finland












Regeringsskifte
Omorganisation inom räddningstjänsten, ansvaret havet skall överföras till inrikesministeriet,
revidera utbildnings systemet samt utveckla RIB:arna
Förändringsprogramet- 26 spetsprojekt med sammanlagt ca 80 åtgärder. Höja pensionen till
65 för alla inkl militärerna.
18 självstyrande områden träder i kraft januari 2019
22 räddningsverk -heltid personal 5400 st
Över 700 avtalsbrandkårer med frivilliga/ deltidare 12500 st
Ca 100000 larm varav 20 000 är IVPA förutom det var det 400000 ambulanslarm
Kostnader
Man reviderar från 18 räddningsverk till 15 eller 12, man gjorde en revidering för några år
sedan från 30 till 18.
Räddningsväsendet sköter ca 70-80 % av larmen, stort antal larm är IVPA och ambulanslarm
av den totala larm statistiken.
Nödcentralen
10657 samtal/dag
Svartid max 10 sek i 95% av nödsamtalen
664 personal, 564 nödcentraloperatörer
6 centraler i landet
ADB- projekt
Kejo-?
Erica-?
Tuve- säkert datanät
Virve-strategiEscape- program för kemiska olyckor
Utvecklings projekt frivilligas roll i oljebekämpning
Deltagare i projektet är myndigheter, ministeriet och frivilliga organisationer
Startade 2014- avslutas nu feb 2016

Projektet finansieras av Reijo Rautauoma stiftelsen 200 000 eu
Mål: Operationsmodell mellan myndigheterna och frivilliga organisationer, anvisningar till
allmänheten.
Uppgifter för de frivilliga
Snabbutbildning
Anvisningar till allmänheten- finns nu på Finska men det kommer på Svenska snart
Fortsättningen- implementeringen
Utbildning för hela landet – rekrytera fler frivilliga
CTIF Delegates Assembly




7-9 september 2016 i Helsingfors
Scandic Park – paket pris
Programmet onsdag den 7 ankomst med middag
Torsdag börjar mötet, kväll middag
Fredag fortsättning möten sedan avslutning
Studiebesök kommer även vara med på programmet

Vill man veta mer om vad som händer i Finland kan man läsa detta här
http://www.ctif.fi/
Hans Andersson presenterar
Vägledning för brandskydd i boenden för asylsökande

Foto Mona Hjortzberg

emigration- asylsökande






MSB samordnarna
Boverket en stor roll
Sjukvården hårt ansträngt
Ansvaret direkt på kommunen
Migrationsverket tolkning tillfället boende (max 5 veckor hotell) genom Boverket

En vägledning till de som kommer att bedriva tillfälligt boende





Oro och stort tryck på samhällets resurser. Många söker vägledning
Boendesmiljöer som vi bedömer som särskilt risk utsatta
Entreprenaderna söker råd och kunskaper om vad som krävs för att öppna ett boende
Räddningstjänster efterfrågas samlad information om brandskyddsgrad










Asylsökande nästan 1100 asylsökande de senaste 3300varje vecka till nu 20
Barnen mest från AfghanistanOlika form av boende-egen ordnat hem-ankomstboende-anläggning
Syfte: tillföra kunskap och föra en dialog med myndigheter och kommuner
Målgrupp: den som har för avsikt att ordna tillfälligt boende
Brandskyddsföreningen tog fram detta underlag, e-Learning 20 min grundläggande kunskap
finns på hemsidan
Boverket vägledningar- undantag färg och form, och remiss till grannarna
Påbyggnadsutbildning efter e-Learning, förlag på egenkontroll, praktiska släckmoment
Information och eller utbildning för boende, hur släcker man? Finns informationsblad på
olika språk finns att ladda ner på brandskyddsföreningen
http://www.brandskyddsforeningen.se/

Kent Dornelius presenterar
Frivilliga brandmän i Sverige

Foto Mona Hjortzberg















Betrakta frivilliga organisation
MSB stöd 500 000 kr varje år för att kunna bygga upp verksamhet för att förebygga,
uppsökeri, HLR utbildningar, dela ut brandvarnare. Man måste söka dessa pengar, de
frivilliga lämnade tillbaka 100 000 kr förra året för att man inte nyttjat detta. Men
information utåt att det går att söka görs inte.
Förebyggande har en stor vikt, frivillig kår som köper
Kent kommer från Gnesta Kommun, Björnlunda utgår han från åker på larm runt i
Södermanland området, närmast RIB är i Gnesta tar 20 min innan de är på plats.
Den kommunala räddningstjänsten når inte ut till boende i glesbygden
Socialtjänstlagen medger inte att lämna ut namn/adress till enskilda som har hemshjälp eller
annat stöd i hemmet
65 % av dessa saknar fungerande brandvarnare
Från 4 utbildningskolor till 2 st- ny utredning om hur många skolor som ska finnas
RIB behöver inte göra MSB utbildning för att jobba, men måste gå den om man ska söka
vidare som befäl
Riktig brandman! - RIB eller heltid
Frivilliga brandmän åker på IVPA larm- ett viktigt stöd för den drabbade och anhöriga
Flyktningboende kan innebära andra bemötanden från drabbade än vad räddningstjänsten är
vana vid
Man ställs för helt nya utmaningar




Utbildning och satsning
De kommunala räddningstjänsterna saknar ofta ekonomiska möjligheter/eller prioriterar
inte) att stödja glesbygdens befolkning genom den lokal frivilliga kåren, ex är avsaknad av
klippverktyg, skyddskläder, andningsskydd .m.m.

CTIF arbetsgrupp för frivilliga





Har sitt 3 e möte i Lenzburg i Schweiz den 7 mars 2016
Huvudämnet är den anstränganda migrationsläget med tillhörande koppling till frivilliga
Vill ni veta mer om CTIF arbete med frivilliga brandmän kan ni se här
http://www.ctif.org/groups/volunteer-firefighters
Vill ni veta mer om frivilliga brandmän i Sverige kan ni mer information här
http://www.frivilligbrand.nu/

Per Rosen presenterar
Historia

Foto Mona Hjortzberg








Samlar CTIF kläder från gamla tiden på museet
Alla kommissionerna är välkomna dit för att få se detta museum, det ligger Pribyslav- söder
om prag.
Nästa möte i Danmark 3-7 oktober
Boken skrivs på tyska
Tema spektakulära bränder 2015, motoriseringen inom räddningstjänsten, första bilen
motorspruta .m.m
Vill ni veta mer kan ni läsa detta på
http://www.ctif.org/commissions/history

Fire truck to Mongolia from Sweden via Silk Road.




Brandbilen Volvo till Mongoliet en 87- en resa till Mongoliet att överlämna bilen. Resan skulle
gå genom Kina men man fick inte visum då man valde en annan väg.
Flammy föddes i Borås- barn och ungdomar får den vid en olycka. Flammy följde med på
resan och bloggade på vägen.
Flera sponsorer på vägen bland annat Röda korset
Ett rally, idag får man inte komma i Mongoliet med gamla bilar, rallyt förra året var i en
grannby i Ryssland

Tore Eriksson pratar lite om





Nya länder som visat intresset
Filipinerna
Gambia
Gratis första året för länder
Tore visar hemsidan
Nyhetsbrev
Anmälningsansökans blankett som ny medlem
Sponsorer

Rolf Sandslett presenterar om Kommunen Karmöy

Foto Mona Hjortzberg








Karmöy Brann och redningsveasen
2 befäl och 4 brandmän
2 st jobbar dagtid med extern utbildning, kontorsarbete m.m.
400 utryckningar per år
2700 arbetsplatser finns inom kommunen
En stor Aluminiumindustri finns i kommunen

Lars informerar om kommande möte


9-11 januari i Danmark, Välkomna!

Ole J Hansen
Tackar för dessa dagar
Vid pennan Mona 

