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Høringsuttalelse til utdanningsreform for brann- og redningstjenesten 
 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 29. oktober 2007 med forslag til utdanningsreform 
for brann- og redningstjenesten. 
 
Brann- og redningstjenesten i kommunene har flere grensesnitt til vann- og 
avløpsvirksomheten i kommunene. NORVAR*) vil med denne uttalelsen peke på viktige 
kompetanseområder for brann- og redningstjenesten, sett fra vann- og avløpssektorens 
ståsted, som bør hensyntas i arbeidet med utdanningsreformen.  
 
Vannforsyning til slokking og sprinkleranlegg 
Vannforsyningen er en avgjørende innsatsfaktor for brannvesenet. NORVAR opplever at det er 
for liten kunnskap om vannforsyningssystemets funksjon hos en del personell i brann- og 
redningstjenesten. Det er behov for at sentrale aspekter ved vannforsyningen blir tema i 
utdanningen, slik at det er god kunnskap og forståelse på dette feltet hos brann- og 
redningspersonell. Det er i dag helt klart behov for bedre rolleforståelse og samhandling 
mellom brannvesenet, plan- og bygningsetaten og vannverket i mange kommuner.  
 
Når man legger til rette for nye industri- og boligområder i kommunale arealplaner, er det 
viktig at tilgangen på slokke- og sprinklervann blir vurdert i forhold til det vannbehov de ulike 
utbyggingsplanene vil generere. Både ansvarsmessige, tekniske og økonomiske forhold må 
tas i betraktning ved planprosesser og ved byggesaksbehandling, og det er viktig at 
brannvesenet kan bidra aktivt i dette arbeidet. 
 
Videre er det i dag liten kunnskap hos enkelte i brannvesenet om hva som skjer på 
ledningsnettet ved store brannvannsuttappinger. Store vannuttak vil påvirke trykkforhold og 
strømningsmønster og kan i verste fall føre til bortfall av vann til kritiske installasjoner og 
forurensning av drikkevannet i ledningsnettet. Det er viktig at brannpersonellet har 
tilstrekkelig kunnskap om vannledningsnettets oppbygging og funksjon, slik at de velger 
tilkoblingspunkter som gir størst mulig brannvannsmengde samtidig som sikkerheten i 
vannforsyningen opprettholdes.  
 
Et annet område der det er viktig med grunnleggende forståelse, er vannforsyning til 
sprinkleranlegg. Sikker vannforsyning er avgjørende for funksjonsdyktigheten til et 
sprinkleranlegg. Dokumentasjonen skjer i dag oftest ved at det gjennomføres fullskala 
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tappeprøver, noe som kan ha negative konsekvenser for kvalitet og trykkforhold i 
vannforsyningen. Modellberegninger i kombinasjon med begrensede tappeprøver vil være et 
bedre alternativ enn fullskala tappeprøver, sett fra vannverksbransjens ståsted.  
 
Bevisstgjøring og kunnskap om slike spørsmål bør være en naturlig del av læreplanen for 
fremtidens utdanning for brann- og redningspersonell. Vi kan nevne at OFS 
(Opplysningskontoret for sprinkleranlegg), med sekretariat i Norsk Brannvernforening, har 
invitert Byggforsk til dialog om et mulig byggdetaljblad for sprinklervannforsyning. I tillegg 
har ”Stiftelsen NORVAR og NKFs VA/Miljø-blad” under utarbeidelse et veiledningsdokument 
om vann til brannslokking, som gir informasjon om ansvarsforhold og tekniske løsninger. 
Disse bladene kan bli et nyttig grunnlag i arbeidet med nytt læremateriell for brann- og 
redningspersonell. 
 
Risiko- og sårbarhetsvurderinger og beredskap 
Vi vil støtte høringsforslagets vektlegging av kompetanse innenfor ROS-analyser og 
beredskap. Dette er et fagområde i utvikling, og vi tror det er en fordel at brann- og 
redningstjenesten besitter solid kompetanse, som en viktig bidragsyter i kommunenes totale 
beredskapsarbeid. 
 
Akutt forurensning 
Drikkevannskilder må beskyttes mot forurensning. Mange vannkilder ligger nær veg og 
jernbane og er utsatt hvis det skulle oppstå et uhell med farlig gods som kan true 
vannkvaliteten. Vannverkene er avhengige av at brann- og redningstjenesten kan rykke ut og 
håndtere slike situasjoner sammen med vannverkets eget beredskapspersonell. I 
utdanningen bør det derfor være fokus på så vel samhandlingsrutiner som kompetanse om 
hvordan ulike stoffer kan påvirke vannkvaliteten. 
 
Avsluttende kommentar 
Vi ber om at de ovennevnte kompetanseområdene blir hensyntatt i arbeidet med 
utdanningsreformen for brann- og redningstjenesten. Vi bidrar gjerne fra NORVARs side i det 
videre arbeidet med utdanningssystem og læreplaner, for å sikre at kompetanse og 
samarbeid på disse viktige områdene i kommunen blir best mulig ivaretatt gjennom 
utdanningssystemet. 
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*) NORVAR BA (Norsk vann og avløp BA) er vann- og avløpsverkene sin interesse- og 
kompetanseorganisasjon. NORVAR arbeider for samarbeid og bærekraftig utvikling i norsk VA-sektor. 
NORVAR eies av kommuner, VA-selskaper og driftassistanser. Våre andelseiere representerer 330 
kommuner og 90 % av Norges befolkning. NORVAR har en samarbeidsavtale med KS. 
 


