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FOB

§ «Ny» forskrift. Kap. 4.
§ Feieren eller…

Jan Espeseth
Vestfold Interkommunale Brannvesen



Må man? 

§ Må vi følge KAP.4 i FOB?
§ Ja det må man!

18.06.2019 2



Er det vanskelig å tilfredsstille ny 
forskrift?

§ Må man foreta endringer internt?
§ Er det ukomfortabelt?
§ Er det frykt for å mislykkes?
§ Har vi kompetanse?
§ Er det vanskelig å finne ut hvordan eller hva 

man skal starte med? 
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Mål

§ Mange syntes det er vanskelig å sette seg mål 
Det er jo noe der fremme et sted det

§ Mål er viktig for at vi alle drar i samme retning
§ Det er viktig for å kunne evaluere
§ Det er også et klart budskap ut
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Kartlegging av risiko

§ Kartlegging gir oss en oversikt/ bilde
§ Kartlegging kan benyttes til å systematisere 

risikoen 
§ Kartlegging skjer kontinuerlig
§ Viktig at alle kartlegger likt, har samme 

oppfatning 
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Planlegging

§ Organisering
§ Gjennomføring - rutiner
§ Samarbeid
§ Kartlegging
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Gjennomføring

§ Gjennomføring skal skje i henhold til plan
– Respekt
– Tydelig kommunikasjon
– Brukerstyrt brannforebyggende informasjon
– Følge opp avvik
– Kartlegging

18.06.2019 7



Evaluering

§ Evaluering av det brannforebyggende arbeidet 
høres vanskelig ut, hvordan gjør man dette?
– Om de tiltak man har gjennomført har hatt effekt
– Om samarbeidet har fungert
– Om sikkerhetsnivået er høynet

§ Evalueringen gir grunnlag for videre mål, plan 
og tiltak 
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Dokumentasjon

§ Dokumentasjon er viktig. Det er dokumentet på 
det du/dere har gjennomført.  
– Fakta basert
– Måloppnåelse
– Oversikt og kontroll
– Anerkjennelse
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VIB 2016

Status VIB feierseksjonen 2016
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Kartlegging i VIB

Kartlegging har vi holdt på med i mange år. Nytt er å kartlegge etter risiko for brann -
dette startet vi med januar 2016.

Parameter fra kartleggingen som vi benytter til risikovurdering er: 
§ Ikke rentbrennende ildsteder 
§ Sotmengde
§ Beksot
§ Teglskorsteiner 
§ Alder på beboer
§ Kulturhistoriske bygg

Ved ny analyse, valgte vi å starte helt på nytt. 
Ny analyse med ny frekvens fra 2016.  
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VIB 2019

§ Mål: Øke sikkerhetsnivået innen fyringsanlegg. Ingen bygningsbrann som 
følge av fyringsanlegg. Ingen sotbranner. Øke personsikkerheten i de boliger 
feieren ferdes. 

§ Tiltak: Oppgradering av 1 sjiktsskorsteiner, Oppgradering av ikke 
rentbrennende ildsteder. Oppfølging av avvik. Fresing av beksot og eliminere 
bakenforeliggende årsaker.

§ Informere om personsikkerheten ved brann på brukerstyrt måte. 

§ Organisert i 3 soner + 2 som arbeider med gass, borettslag, sameier, 
kulturhistoriske bygg.

§ Feiing og tilsyn mest mulig sammen
§ Eier må være hjemme
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VIB 2019

§ Øke kunnskapsnivået på risikovurdering, branner, 
evaluering.

§ Øke kunnskapsnivået på brukerstyrt branninformasjon
§ Optimalisere samarbeid internt
§ Bedre samarbeid med kommunene
§ Opprettholde samarbeidet med eksterne aktører i 

bransjen
§ Være en attraktiv arbeidsplass
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Planlegging i VIB

På bakgrunn av kartleggingen har vi planlagt feiing og tilsyn etter 
risiko 

§ Organisert i 3 soner + 2 som arbeider med gass, borettslag, 
sameier, kulturhistoriske bygg

§ Samarbeid 
§ Feiing/tilsyn samtidig
§ Eier må være hjemme uansett tjeneste
§ Fresing 
§ Fritidsbygg
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Gjennomføring i VIB

Feiing og tilsyn
§ Utføres etter plan med risiko (2-4-6)
§ Varsler feiing og tilsyn samtidig 
§ Sjekker behovet for feiing
§ Kartlegger - Komtek
§ Rapporterer, følger opp, lukker avvik
§ Generell brannsikkerhet – personsikkerhet
§ Bekymringsmeldinger – interne/eksterne
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Evaluering i VIB

Evaluering av det brannforebyggende arbeidet
§ Evaluerer sotbrann fortløpende
§ Evaluerer det brannforebyggende årlig
§ Evaluerer rutinene
§ Evaluerer samarbeid
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Dokumentasjon i VIB

Dokumentasjon
§ Daglig, hver enkelt feier
§ Måned, kvartal, halvårs rapport
§ Årsrapport



VIB feierseksjon mot nye høyder 
2025
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VIB 2025

§ Er en attraktiv, fremtidsrettet og dynamisk brannforebyggende 
seksjon

§ Samarbeidet internt mellom forebyggende og beredskap har 
styrket organisasjonen, kompetansen, utviklingen, tilhørigheten 
og omdømmet

§ Har godt samarbeid med kommunene
§ Har godt samarbeide med eksterne aktører i bransjen 
§ Har god dialog og kommunikasjon med innbyggerne
§ Har tatt i bruk mer teknologi for å sikre tjenestetilbudet og 

kvalitet
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Faget 2025

§ Er faget som ivaretar brannsikkerheten i boliger 
§ Er et attraktiv, fremtidsrettet og samfunnsviktig fag
§ Har gode kompetansemål som sikrer godt grunnlag for 

de utøvende oppgavene i faget 
§ Har god status, anerkjennelse og tillitt
§ Endret fagnavn og yrkestittel til mer beskrivende i 

forhold til oppgavene
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Brannforebyggerfaget?

§ Forskrift om brannforebygging
§ Forebygge brann med fyringsanlegg i boliger
§ Forebygge brann generelt i boliger
§ Forebygge at det ikke omkommer personer som følge 

av brann i boliger 
§ Ny tittel
§ Brannforebygger?


