
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Program Brannvesenkonferansen 2019 
 

 

 

09:30 Velkommen 

 Åpning av konferansen  Kristian Paulsen Wilsgård, Politisk rådgiver, Justis- og 
beredskapsdepartementet 

 Brann- og redning i dagens utfordringsbilde Cecilie Daae, direktør i DSB 

10:20 – 10:30 Pause med besøk i utstillingsområdet 

 Seksjon for brann og redning Dag Rune Omland, Seksjonssjef, seksjon for Brann og Redning 

 Tilsyn med farlig stoff Gry Haugsnes, Seksjonssjef seksjon for kjemikaliesikkerhet 

11:10 – 11:30 Pause med besøk i utstillingsområdet 

 Brann i avfallsanlegg 
Branner i avfallsanlegg er krevende både for 
avfallsnæringen, brann- og redningsvesenet 
og miljøet. Hvorfor brenner det så ofte og 
lenge i avfall, og hvordan påvirkes miljøet?  
Hvordan samarbeider DSB, Miljødirektoratet, 
næringen, brann- og redningsvesenet og 
fylkesmennene for å redusere antall branner? 

Eli Mathisen, sjefingeniør Miljødirektoratet 
Per Posti, Daglig leder Westco 
Frode Karlsen, Direktør oppstrøm salg og logistikk i Norsk 
Gjenvinning 
Anita Kronlund, seniorrådgiver seksjon for brann og redning 

 Debatt - Først ute 
Rundt neste sving: Norske brann- og 
redningsvesen er stadig oftere første nødetat 
på et skade- eller åsted. Det opplever 
mannskapene som krevende. Vi tar denne 
vanskelige, men viktige debatten om hvorfor 
det har blitt sånn. 

Knut Smedsrud, avdelingsdirektør beredskapsavdelingen, 
Politidirektoratet 
Bjørn Jamtli, seniorrådgiver, avdeling for akuttmedisin og 
beredskap, Helsedirektoratet 
Cecilie Daae, direktør i DSB 

13:00 – 14:00 Lunsj 

 Skogbrann 
Skogbrannsommeren 2018 var den verste i 
manns minne i Norge. Hvordan forbereder vi 
oss fremfor neste sesong?  
 

Marc Castellnou, Wildfire analyst and Associate Professor, 
Universitat de Lleida og Incident commander,  Catalonia 
Ove Stokkeland, brannsjef, Skien brann og feiervesen 
Nils-Erik Haagenrud, brannsjef, Rogaland brann- og redning IKS 

 Samarbeid om håndtering og forebygging av 
hendelser - offentlig og privat sektor 

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge 

15:10 – 15:40 Pause med besøk i utstillingsområdet 

 Hjelpen du ikke visste du trengte. Nyttige 
verktøy for brann- og redningsvesenet.  
Nye BRIS, kart med mer 

Rigman Pents, brannsjef Innherred brann og redning 
Frode Sandvin Folkedal, seniorrådgiver, seksjon for 
produktsikkerhet, DSB 
 

Slutt kl. 17:00 Spørsmål fra salen, oppsummering og vel hjem  

 

 


