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ÅRSBERETNING 2011.
Komiteen hadde sin årlige samling Linz, Østerrike 15 - 16 juni 2011. Det møtte
representanter fra 11 land. I tillegg representanter fra Rosenbauer og Ziegler. Totalt 15
personer.
Følgende saker ble presentert og diskutert på møtet:
-

Nytt fra ICAO.

-

Nyheter fra NFPA.

-

EASA. Nye EU regler for flyplassene. Forslaget er nå sendt på høring til alle
komiteens medlemmer. CTIF er «official consultee» og vil sende kommentarer til
EASA.

-

Nyheter fra Rosenbauer og Ziegler.

-

Kriseledelse/planverk på norske flyplasser.

-

Nytt fra CTIF.

-

Slokkeskum i dag.

-

Endringer i regelverk Tsjekkia.

-

Nye brannbiler – Stockholm Airport, Arlanda.
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Møtets mål var å høre presentasjonene, diskutere sakene og utveksle ideer. Komitteen
fortsetter å fremme saker mot ICAO – hvor komiteen har medlem i RFF working group –
og EASA – hvor komiteen er registrert som høringsinstans.
De sakene som komiteen har jobbet mest med i 2011 er: De nye europeiske forskriftene
for EU/EØS flyplassene som kommer i 2014. Dette vil medføre strengere regelverk for
brann og redningstjenestene på flyplassene og oftere inspeksjoner og tettere
oppfølging. Komiteen mener dette er meget bra. CTIF Airport Commission er nå
høringsinstans for de nye EU forskriftene.
Forøvrig er det jobbet med saker fra ICAO og NFPA og med oppfølging av nytt utstyr og
nye brannbilkonsepter.
Kommiteen presenterte som vanlig sitt arbeid på CTIFs Delegates Assembly i
september i Bergen.
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