Solskinnshistorier
Hva er en s lskinnshistorie?
Som del av avtalen mellom NBLF og Gjensidige inngår et prosjekt for å samle
brannhendelser hvor konkrete tiltak hadde positiv betydning for utfallet, såkalte
solskinnshistorier.
All brannstatistikk går ut på hvilken skade som er skjedd og hva som gikk galt. Det
finnes kun ett unntak i vår brannrapportering: Hva som stoppet brannen. For øvrig har vi
intet som forteller om når det er gått bra. Vi vet faktisk ikke hva som fungerer best og
hvilke tiltak som hyppigst er mest effektive. Det medfører at vi på mange måter må
tippe hva som er best egnet brannverntiltak.
Dette ønsker NBLF og Gjensidige å gjøre noe med. Det betyr at NBLFs medlemmer skal
bidra til å registrere flest mulige hendelser som endte godt på grunn av at ett eller
flere av følgende branntekniske tiltak fungerte:
Slokking manuelt, Slokking automatisk, Automatisk brannalarm internt,
Automatisk brannalarm til 110, Røykvarsler, Brannvernopplæring, Brannskille
– seksjonering, Brannskille – celle, Brannventilasjon og Rømningsforhold

Hvordan gjør vi dette?
For å registrere en hendelse må man være innlogget. Klikk på Logg inn i menyen til
venstre for å komme til innloggingsbildet. Etter innloggingen kan man klikke på
Registrering av solskinnshistorier. I tillegg til å registrere nye historier kan
medlemmene gjøre en del andre valg som er forbeholdt medlemmene. Ved å klikke på
Gjensidige-avtalen kan du lese mer om avtalen og her finner du mye mer om
Solskinnshistoriene.

Hvilken nytte har vi av dette?
Dette kan brukes inn mot det
forebyggende arbeidet og opp
mot risiko- og sårbarhetsanalyser i egen kommune/region.
Hvert år i løpet av januar får alle
medlemmene tilsendt en Excel-fil
som er ferdig laget med filter og
grafer som enkelt gjør det mulig
å fordype seg i tallene. Ved
utgangen av 2009 var følgende
hendelser og tiltak registrert:

Lurer du på hvilke tiltak som har fungert?
Eksempel I:
Av boligbranner (1253) har røykvarsleren bidratt til positivt utfall i 393 av hendelsene
mens slokking manuelt av andre enn brannvesen har hatt bidratt positivt i 729 tilfeller!
For å finne ut dette var det bare å filtrere ut Bolig som Objekttype.

Eksempel II:
Hjelper det å ha direktevarsling til 110-sentral? For å finne ut det er det bare å
filtrere i Excel-filen på Alarm 110 og resultatet vises med en gang at det er registrert.
I samme Excel-fil kan man klikke på en historie for å lese mer om den.

Statistisk grunnlag
Vi er helt avhengig av deg og ditt brannvesen for å få registrert solskinnshistorier. Ved
at du bruker noen sekunder på de brannene som har et positivt utfall vil være med på å
hjelpe andre i sitt forebyggende arbeid.
For at statistikkbanken skal være troverdig, er vi avhengig av et stort utvalg. Hjelp oss
i å gjøre statistikken bedre.

Brukerveiledning

Skriv inn Brukenavn og Passord og klikk på Logg inn

Fyll ut registreringsskjemaet og send historien – vær
nøye med at utfyllingen blir rett. Alle feltene med *
må fylles ut. Et tips er å la markøren hvile litt over en
avkrysningsboks for å få mer informasjon om tiltaket.

Hvis du har glemt brukernavn/passord – skriv inn din
e‐postadresse og klikk på Send.

Velg hva du vil gjøre fra denne medlemsmenyen. Du
oppfordres til å være litt aktiv her inne også. Du kan
bidra med nyheter, endre registrert informasjon om
deg selv med mer eller bare registrere en ny
solskinnshistorie.

På administrasjonssiden for medlemmene finner du
også Gjensidige‐avtalen. Innholdet her vil hele tiden
være under utvikling – så følg med.

Hvis den e‐postadressen du skrev inn er rett kommer
navnet ditt frem – klikk på navnet og etter noen få
sekunder mottar du en e‐post med brukernavn og
passord. (Grunnen til at navnene listes opp er at det
er en del medlemmer som benytter samme e‐
postadresse).

