
28  BRANN & SIKKERHET

A!llerede i ung alder startet Lars  Haugeruds 
interesse for brannfaget. Faren var fri-
villig brannmann, og som liten gutt ble 
Lars raskt fascinert av brannmannyrket.

– Det er det der med at eplet ikke faller 
så langt fra stammen, humrer Lars. 

Han utdannet seg opprinnelig til bygg- og 
anleggs ingeniør, men da de første branningeniør-
studiene startet opp i Norge noen år senere, skjønte 
Lars raskt at det var dette han ville gå videre med.

– Jeg sa faktisk opp en fast stilling for å begynne 
på branningeniørstudiet. Så lyst hadde jeg til det, 
sier han bestemt.

Etter endte studier åpnet karrieremulighetene 
seg raskt. Først med noen småjobber for det lokale 
brannvesenet på Årnes der han vokste opp, deretter 
startet han som ukependler i et vikariat som leder 
for brannforebyggende avdeling i Sarpsborg brann-
vesen. Lars husker den tiden godt. 

– Som leder hadde jeg også overbefalsvakt og 
måtte ha med meg kommandobilen hjem da jeg 
hadde vakt. Jeg klarte jo ikke å slå på sirenen en 
gang, sier Lars og ler høyt.

KASTER SEG UT I DET. Etter han ble kastet ut i 
en lederrolle i Sarpsborg brannvesen, har Lars 
flere ganger blitt betrodd uvante eller krevende 
oppdrag av lederne sine. Lars tror det blant annet 
handler om to ting: At han er strukturert og at han 

er tillitsvekkende.
– Da jeg jobbet i Firesafe og det kom nye forskrifter 

for eksempel, var det jeg som fikk ansvaret for å 
holde kurs i dette. Jeg hadde jo ikke lært meg regel-
verket selv en gang, sier Lars lattermildt.

Han husker at lederen sa: «Lars, dette fikser du».
– Når folk har troen på meg tenker jeg – hva er det 

verste som kan skje? 
Pliktoppfyllende som han er, satte han seg ned 

og nileste på forskriften dagene før. Kurset ble gjen-
nomført med glans.

– Faglig sett går jeg sjelden mange runder med 
meg selv før jeg takker ja. Hvis andre sier at de har 
tiltro til meg, får jeg troen på meg selv.

Han rister litt på hodet før han sjenert innrømmer:
– Men jeg liker jo ikke så godt å si nei heller, da. 

BRED ERFARING. I løpet av sitt snart 30 år gamle 
yrkesliv har Lars opparbeidet seg en imponerende 
CV, som gjenspeiler kjærligheten for forebyggende 
brannvern. Han har jobbet i både offentlig og privat 
sektor, og kan skilte med erfaring fra brann vesenet, 
Firesafe, Norsk brannvernforening og Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Sistnevnte var Lars’ arbeidsplass i 11 år, og etter 
mer enn et tiår som senioringeniør i DSB, kom lysten 
til å gjøre noe nytt. Selv om han stortrivdes med 
både jobben og kollegaene, følte Lars at han hadde 
mer å gi.

SIKRER 
 BRANNSIKKERHETEN 
I!NORSKE BYGG
I snart 30 år har Lars Haugrud jobbet med forebyggende brannvern. 
Han!mener jobben er viktigere enn noen gang.
TEKST MARIA CAROLINE SKREDE FOTO PER!CHRISTIAN LIND

Interessen for brannfaget startet tidlig 
for Lars Haugrud. Han har viet hele sitt 
arbeidsliv til forebyggende brannvern. 

LARS HAUGRUD
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Omtrent samtidig søkte PiD Solutions etter nyut-
dannede branningeniører. Lars kastet seg rundt og 
kontaktet sin tidligere DSB-kollega Anders Arnhus, 
som nå jobber i PiD. Kunne det være at de også var 
interessert i en med seniorbakgrunn?

– Da Lars tok kontakt skjønte vi at det var en 
sjanse vi ikke kunne la gå fra oss. Dagen etter fikk 
han tilbud, forteller Anders og fortsetter: 

– Han har en unik kompetanse og sitter med 
første håndskunnskap om forskriften om brannfore-
bygging fra 2016. Det gjør ham til en kjempeviktig 
fagressurs hos oss. 

Ikke bare er han en viktig fagressurs, han er også 
en godt likt kollega, ifølge Anders.

– Det blir alltid litt ekstra stille når Lars er ute 
på oppdrag, for å si det sånn, humrer Anders og 
fortsetter: 

– Han bidrar mye til det sosiale fellesskapet på 
kontoret og har alltid noen morsomme, men ganske 
tørre vitser på lur.

«Jeg var med på å lage den nyeste 
forskriften om brannforebygging. 
Jeg kan den nesten utenat»

LARS HAUGRUD

# Lars og kollegaene diskuterer brannsikkerhet, forskrifter og regelverk. Er det tvil om 
hvordan regelverket skal tolkes, er Lars rette mann å spørre. 

Å sørge for 
brannsikkerhet 
i gamle bygg er 
noe av det mest 
givende i jobben 
som seniorråd-
giver, mener 
Lars!Haugrud. 

"

"
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BRENNER FOR FAGET. Når Lars snakker om sin 
nåværende jobb som seniorrådgiver i PiD Solutions 
gnistrer det nærmest i øynene hans. Lars og kolle-
gaene bistår offentlige og private virksomheter med 
brannteknisk rådgivning for både nybygg og eksis-
terende bygg, og gjennom hele bygningens levetid.

Han forteller åpenhjertig og engasjert om vik-
tigheten av jobben, og gleden ved å «rote rundt» 
i!gamle lovverk og forskrifter. 

– Jeg var jo med på å lage den nyeste forskriften 
om brannforebygging og har et sterkt forhold til det 
regelverket. Jeg kan den nesten utenat, sier Lars 
og fortsetter:

– Når det kommer til brannteknisk rådgivning for 
nybygg er det ganske «lett», i den forstand at de 
bygningstekniske løsningene som oftest er godt 
dokumentert av myndighetene på forhånd, og van-
ligvis kan brukes videre. Når vi kommer inn i gamle 
bygg er det mer omfattende. Da må jeg kanskje 
forholde meg til fire eller fem regelverk, og bygge-
forskrifter som strekker seg langt tilbake i tid.

Tross at jobben med gamle bygg kan være mer 
omfattende, er det nettopp det som gjør det ekstra 
interessant, synes Lars.

– Jeg liker å «rydde opp litt» og få ting satt i system.
Han beskriver seg selv som en lite impulsiv type 

og trekker frem nettopp struktur og system som 
en av sine beste egenskaper. Kollega Anders nikker 
enig og tilfører:
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ANNONSE

– Lars er god på å skjære gjennom og forklare 
hvordan regelverket skal forstås dersom det er tvil. 
Det er til stor nytte for oss på kontoret og sikrer høy 
fagkvalitet i arbeidet. 

HYPPIGE KONTROLLER FOREBYGGER BRANN. At 
Lars er opptatt av brannsikkerhet er det liten tvil om. 
Selv på ferie innrømmer han at han alltid orienterer 
seg om brannsikkerheten.

– Jeg er nok litt yrkesskadet, men det handler aller 
mest om faglig nysgjerrighet, forsikrer Lars med 
et smil.

– Antageligvis er jeg trent i alltid å orientere meg 
om hvor nærmeste nødutgang er, siden det er en del 
av arbeidshverdagen min. Men når det er sagt er det 
sjelden jeg føler meg utrygg på reise. 

Likevel erkjenner han at nesten 30 år i bransjen 
har satt sine spor. Derfor mener han at forebygging 
av brann er viktigere enn noensinne. 

– Nå til dags er vi så avhengig av systemer, og 
hvis ikke brannalarmen virker, hva da? sier Lars 
ettertenksomt.

Han tar en slurk av kaffekoppen og fortsetter: 
–!Jeg er veldig fokusert på systematisk sikkerhets-

arbeid, og jeg bruker mye krefter på at kundene 
våre skal forstå hvorfor det er verdt å bruke penger 
på kontinuerlig brannsikkerhet.

– Tenk deg hvis de automatiske branndørene ikke 
stenger når de skal, for eksempel. Hva gjør vi da? 

I!PiD jobber vi også med drift og vi ser at det stadig 
blir registrert feil. Det øker jo sannsynligheten for 
at alle systemene vi har for å forhindre brann, ikke 
virker når de skal. Og mye avhenger av hverandre. 
Det er kanskje ikke så robust som vi skulle ønske, 
fortsetter han.

Han tror at mange ikke nødvendigvis tenker over 
dette selv, all den tid det er bygget etter myndig-
hetenes krav.

– Det er mange tekniske duppeditter, og dersom 
man ikke har jevnlig kontroll på at enkeltkomponen-
ter og systemene virker, blir det en falsk trygghet, 
sier Lars bestemt. 

Lars’ hjerte banker nemlig litt ekstra for å kon-
trollere og holde oversikt over byggene. Og han er 
helt sikker i sin sak: Brannforebygging skal han 
jobbe med resten av sitt yrkesliv. �

$ PiD Solutions 
bistår offentlige og 
private virksomheter 
med brannteknisk 
rådgivning for nybygg 
og eksisterende bygg. 

«Jeg bruker mye krefter på at 
 kundene våre skal forstå hvorfor 
det er verdt å! bruke penger på 
kontinuerlig brann sikkerhet»
LARS HAUGRUD
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