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Ny komite SN/K 161 Brannbil
Invitasjon til deltakelse og oppnevning av eksperter
Standard Norge oppretter nå en ny standardiseringskomite SN/K 161 Brannbil og
inviterer med dette til deltakelse i komiteens arbeid.
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Bakgrunn for prosjektet

Standard Norge inngår samarbeidsavtale med Gjensidigestiftelsen for å utvikle en
Norsk standard for utrykningskjøretøy – brannbil. Prosjektet skal standardisere
funksjonelle og tekniske krav til utrykningskjøretøy – brannbil.
I Norge er det 280 brannvesen. I praksis er det i dag, like mange varianter av
brannbiler som det er brannvesen. Dette er fordyrende og lite hensiktsmessig i
forhold til brannvesenets viktige samfunnsoppdrag, - sikre liv, helse og verdier.
Standard Norge skal sammen med aktørene standardisere krav til anbud mellom
kommuner og produsenter av utrykningskjøretøy – brann. En Norsk standard – lik
for alle kommuner, vil kostnads effektivisere innkjøp, og bidra til en vesentlig
reduksjon i kostnader ved anskaffelse. Den norske standarden vil utvikles i
standardiseringskomiteen SN/K 161 med basis i veiledere som er utviklet av
bransjen selv, samt hensynta internasjonale standarder.
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Forslag til mandat for komiteen

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av
den norske standarden og sikre at internasjonale og europeiske standarder ligger
til grunn i utviklingen av Norsk Standard for utrykningskjøretøy - brannbil.
Komiteen skal være nasjonal speilkomité for:
 CEN/TC 192 Fire Rescue services Equipment.
 I tillegg skal komiteen følge med på relevante workshops i CEN.
Komiteen skal:
 Utvikle en norsk standard for utrykningskjøretøy – brannbil som skal bidra til
felles funksjonelle og tekniske spesifikasjoner, herav standardiserte krav til valg
av utstyr, gjennom:
o
o
o
o
o


Ytelse og funksjon
Utseende, dekor/uttrykk
Ivareta sikkerheten til brannmenn
Beskrivelse av tekniske spesifikasjoner
Referanser til norske og europeiske retningslinjer

Holde oversikt over relevante arbeidsgrupper i CEN/TC 192 Fire Rescue
services Equipment (totalt 5 arbeidsgrupper)









Holde oversikt over andre relevante standarder mot ISO og CEN i tråd med
norske interesser innen fagområdet.
Utarbeide en plan for hvordan vi skal engasjere norske eksperter.
Sikre at norske eksperter deltar i CEN/TC 192 arbeidsgrupper,
hvor det er relevant med deltagelse fra norske eksperter.
Legge frem forslag på hvilke standarder som skal fastsettes
Utarbeide og gi innspill til standarder under utvikling i den europeiske
Standardiseringskomiteen CEN/TC 192 Fire Rescue services Equipment.
Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt.
Det skal tilstrebes et nært samarbeid med andre referansekomiteer innen
tilstøtende fagområder.

Under utførelsen av sitt arbeid, skal komiteen ta hensyn til det til enhver tid gjeldende
regelverk og strategier innen redningskjøretøy - brann.
Komiteen skal rapportere i tråd med ordinære rutiner for leveranserapportering og
avgir rapport til Standard Norge hvert halvår på leveranser.
Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder som ramme for komiteens
arbeid.
Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle
endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering
kan føre til at komiteen blir nedlagt.
Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det
materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det
immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.
Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for
forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og
en møteplan for ett år om gangen.
Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 1. februar 2020.
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Deltakelse i SN/K 161 Brannbil

Det søkes etter eksperter til arbeidet. Virksomheter som ønsker å delta i komiteen, bes
om å gi tilbakemelding til Standard Norge innen 20. februar. Deltakelse meldes direkte
til prosjektleder Lars Erik Jensen, lej@standard.no.
Vi oppfordrer til at invitasjonen sendes videre til interessenter som bør være informert
om arbeidet som nå startes opp i Standard Norge.
Ved behov for ytterligere spesialkompetanse kan andre eksperter inviteres til å delta
på enkelte møter eller i egne arbeidsgrupper. Komiteen kan også senere få oppnevnt
flere faste medlemmer avhengig av behov.
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Første komitémøte holdes tirsdag 28. februar i Standard Norges Lokaler

Dagsorden for første møte i komiteen vil bli sendt senere, etter at komite medlemmer
har bekreftet sin deltakelse. Møtet holdes tirsdag 28 februar kl. 10.00-14.00 hos
Standard Norge, Mustadvei 1 18, Lysaker.
Med hilsen
For Standard Norge

Lars Erik Jensen
Prosjektleder

