
 

 

 

Invitasjon til medlemsmøte 5/9-2018 

Oslo og Akershus brannbefalslag (kretslag under NBLF) inviterer til medlemsmøte på 

Hovedbrannstasjonen i Oslo onsdag 5.september kl. 10.00. Denne gangen har vi fått OBRE til å dele 

erfaringer og info om nylige hendelser og aktuelle prosjekter. «Rosinen i pølsa» er mulighet for 10-15 

personer til å være med på en liten båttur i havnebassenget med «Redningen», muligens også 

«Knalle» (IUA-båt). Etter medlemsmøtet håper vi at flest mulig ønsker å bli med på en sosial 

sammenkomst på spisestedet «Vippa». 

Program for medlemsmøtet: 

- 10.00-10.10: Velkommen/åpning av medlemsmøtet v/Jon Myroldhaug og Ole Johan Rygh.  

- 10.10-10.25: Info om ny "standard" i OBRE for nye mannskapsbiler v/Sverre Stokkeland 
(medlem i "Bilgruppa"). 

- 10.25-10.50: Info om arbeidet med ny Hovedbrannstasjon (2023) på Bryn v/Kjetil Billdal. 

- 10.50-11.00: Info om prosjektet "Nasjonalt Branntips" v/Maria Langtjernet Velten. 

- 11.00-11.10: Pause. 

- 11.10-11.30: Info om Oslo Risikosenter v/Morten Hauger. 

- 11.30-12.00: Infoenhetens utvikling de siste årene og arbeid med målgrupper v/Lars Magne 
Hovtun.  

- 12.00-12.30: Lunsj - vi spanderer. 

- 12.30-12.45: Branner som følge av restaurantgriller - erfaringer og forebyggende arbeid på 
dette området v/Frode Michaelsen. 

- 12.45-13.10: Erfaringer fra brannen på Norsk Gjenvinning v/Frode Michaelsen og Trond H. 
Hansen. 

- 13.10-13.30: Tunneler, innlegg v/Trond H. Hansen og Arild Lokna.: 
o Erfaringer fra brannen i "Follotunnelen" 8.juni 2018. 
o Info om brannsikkerhet i den fremtidige "Follotunnelen" og nye beredskapstiltak. 
o Info om arbeidet med brannsikkerhet i Oslos tunneler generelt. 

 
- 13.30-13.40: Pause. 

- 13.40-14:00: Info om prosjektet "Sikkerhet ved arbeid i høyden" (for feiere og 
brannmannskaper) v/Per Øyvind Monge og Rune Sten Nilsen. 



- 14.00-15.00: Kaffeservering og vandring i vognhallen. Utstilling/demo av div. 
beredskapsmateriell (USAR, LUF60). Foredragsholderne og andre OBRE-ansatte tilgjengelige 
for evt. spørsmål. 

- 15.00-15.30: Forflytning fra Hovedbrannstasjonen til Havnestasjonen (på Vippetangen, i 
enden av terminalbygget til DFDS/Stena Line). 

o Gå: Ca. 1,8 km gangavstand via Møllergata og Kongens gate (ca. 21 min). 
o Kollektivt (400m gangavstand til holdeplass Brugata X Storgata): 

▪ Brugata til Jernbanetorget: Trikk nr. 11/12/13/17 eller Buss nr. 30/31/34/54 
▪ Jernbanetorget til Vippetangen: Buss nr. 60 

- 15.30-16.00: Befaring og info om IUA-beredskapsmateriell og båter. 

- 16.00-16.30: Båttur for inntil 10 passasjerer med O-77 "Redningen", evt. også 5 passasjerer 
med O-76 "Knalle" om vi får ordnet båtfører til denne. 

- 16.30-xx.xx: 
Vi reserverer bord på det spennende spisestedet «Vippa» ut i fra antall påmeldte. Håper vi 
med dette kan få til en hyggelig sosial sammenkomst med god mat og drikke som avslutning 
på dagen. Egenbetaling. 

 
Medlemsmøtet er gratis for medlemmer av Oslo og Akershus brannbefalslag. Deltakeravgift for 

øvrige er 150,- (Vipps til 113213 eller betaling til kontonummer 1280.60.76447). 

Påmelding til medlemsmøtet sendes til daniel.solli@follobrannvesen.no innen 31.august. 

Påmeldingen må også angi om du ønsker å være med på Vippa (bordbestilling). 

Ikke medlem i NBLF? Meld deg inn på http://nblf.no/medlemsreg.asp 

OBS: 
 

• Det er svært begrenset med parkeringsplasser på Hovedbrannstasjonen. Vi oppfordrer derfor 

om å reise kollektivt. Spørsmål om muligheter for parkering kan evt. rettes til Daniel 

Johansen (95558777). 

• Hovedinngangen til Hovedbrannstasjonen er fra Grubbegata. 
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