
Innsamling til Beredskapsbåten i Østfold med 
ROV

(Remote Operated Vehicle)

SAF 
(Search And Find)

Søk etter savnede i vannet

Målet er å samle inn NOK 2.050.000,-

Ett Initiativ fra Nabbetorp Båtforening og de pårørende til minne 
om Svein Greaker Bellmann

Org.nr.: 921 043 309
Hjemmeside: www.beredskapsbåten.no

Facebook: https://www.facebook.com/Beredskapbat



Avklaringer

 Nødetatene i Norge skal kun leter etter personer som antatt kan være i live. Dette er lovpålagt.
Det er Politiet som avgjør hvor lenge slike søk skal pågå.

 Nødetatene i Norge leter ikke etter antatt omkomne personer, så sant det ikke er snakk om en kriminal sak.
Eller at Politiet har beordret videre søk. Lete etter antatt omkomne er ikke lovpålagt. 



Aksjonsgruppe
 Initiativ fra Nabbetorp Båtforening og de pårørende til minne om Svein Greaker Bellmann

- NBF og Alltid24 administrer aksjonen inntil den er avsluttet

 Om ikke ønsket beløp blir nådd, kan vi se på om deler av utstyret kan kjøpes inn. 

 Politiet Fredrikstad, stasjonssjef (Ivar Prestbakken)
- Bekrefter viktighet/seriøsitet

 Fredrikstad Brannvesen, beredskapsleder (Rune Robertsen)
- Bekrefter ønske om slikt utstyr

 Nabbetorp Båtforening, kasserer (Rino Grude, 950 22 777, nbf.kasserer@gmail.com )
- Representant for NBF

 Alltid24 Sikkerhet AS, Styreleder (Ted Greaker, 410 61 314, ted@alltid24.no)
- Representant pårørende

 Gruppe på Facebook, Beredskapsbåten i Østfold, er opprettet og oppdateres jevnlig

 Det er opprettet 2 stk. kontoer, en konto for innkjøp av utstyr og en drift og vedlikeholdskonto
(Begge kontoer vil være sperret under aksjonen og kan kun frigis ved underskrift fra alle i styret i NBF)
- Overskudd fra aksjonskonto overføres til drifts og vedlikeholdskonto ved avsluttet aksjon.
- Fredrikstad Brannvesen, Alltid24 og leder for NBF er revisorer.

 Det er sendt ut brev til ca. 1100 bedrifter og over 60 båtforeninger i Østfold

 Opprettet en konto hos Spleis.no, https://www.spleis.no/project/28037,  og Vipps 505952.
- Vi sprer dette på sosiale medier.



Utstyr
 Delprosjekt 1:

 Båt, Polarcirkel 745 Work (24fot) med 200 hk utenbordmotor
- Sonar med tilhørende styringsverktøy 
- Kartplotter
- Ekkolodd
- Kran til ROV
- Arbeidslys
- 230 volt aggregat
- Riktig klær/vester/sikringsutstyr
- FLIR kamera
- Radar

 Båthenger

 Delprosjekt 2:

 ROV med sonar (Seamor Chinook, 300 meters dyp) og Usbl



Operatører
 1. Prioritet, Fredrikstad Brannvesen

 Stasjonert på Fredrikstad Brannstasjon

 Beredskapsbåten benyttes i alle nød hendelser som brannvesenet er involvert i som nødetat

 2. Prioritet, Neptun Søkegruppe

 Neptun Søkegruppe består av frivillige fra forskjellige fagområder.

 Beredskapsbåten skal brukes av personell fra Neptun Søkegruppe med kompetansebevis ved leting etter 
savnede

 Søkegruppen skal kunne benytte båten i søk i egen regi, men også i samråd med Fredrikstad Brannvesen

 Mannskap fra søkegruppen vil være i beredskap 24/7 – 365 dager i året, og kan tilkalles ved behov igjennom 
døgnbemannet vaktsentral

 Om andre organisasjoner ønsker å delta, skal dette skje gjennom Neptun Søkegruppe.



Neptun Søkegruppe
- I kjølevannet av denne saken, vil det bli opprette en maritime søkegruppe i vårt distrikt. Dette er noe 

som er helt avgjørende i slike saker, en gruppe frivillige som kan rykke ut med personell for å bistå 
lokale myndigheter og pårørende ved behov. 

- Denne gruppen kan hjelpe de pårørende i videre søk om ikke vedkommende skulle bli funnet under 
innsatsen fra lokale myndigheter. Båten skal kunne disponeres av Søkegruppen i videre søk.

- Neptun Søkegruppe opprettes av personell fra Alltid24 Sikkerhet, og flere sentrale frivillige personer, 
som har god innflytelse og kunnskap innen søk i Østfolds farvann.

- Neptun Søkegruppe vil benytte seg av Alltid24 døgnbemannede sentrale sikkerhet stab, samt 
døgnbemannede vaktsentral for håndtering av innkommende nødmeldinger etc. sentral stab, vil bli 
kurset og sertifisert for å operere beredskapsbåten.

- Neptun Søkegruppe er ingen utfordrer til RS, Norsk folkehjelp eller Røde Kors. Neptun Søkegruppe vil 
bistå innen begrepet SAF (Search And Find) 

- Søksgruppen kommer inn i 2. fase, etter at andre nødetater har avsluttet søket. Da kan pårørende som 
ønsker videre søk, kontakte Neptun Søkegruppe for hjelp til å organisere og iverksette søk, dette skal i 
all hovedsak være kostnadsfritt for de pårørende. (enkelte kostnader vedr drivstoff kan forekomme på 
lengre søkeoppdrag)

- Vi søker der de pårørende ønsker at vi starter. Gruppen sender ut SMS varsling til medlemmer som bor i 
nærheten av stedet der vi skal iverksette søket. Vi organiserer teiger, oppmøtested og klokkeslett for 
den aktuelle dagen/dagene, og samler alle til en brifing før vi starter. 

- Neptun Søkegruppe vil også kunne  foreta ettersøk på revidering fra nødetater, slik at kunnskap og riktig 
utstyr kan bli benyttet, og søket kan fortsette.



Drift og vedlikehold
 Vi vil forsøke å få alle båtforeninger som naturlig faller inn under Fredrikstad Brannvesen sitt dykkerområde til å 

være med på å betale et årlig bidrag, f.eks. NOK 25,- pr. medlem pr. år. D.v.s hele Østfold.

 Aksjonsgruppen har kontaktet alle båtforeninger for å se på denne muligheten

 Nabbetorp Båtforenings kasserer administrerer denne kontoen inntil stiftelsen overtar.
- Utsendelse av bidragsfakturaer fra NBF

 Løpende vedlikehold utføret av mannskap på brannstasjonen, men utgifter til materiell dekkes av stiftelsen.
- Om ønskelig med bistand fra Neptun Søketjeneste

 Fredrikstad Brannvesen, leder fra Alltid24 og leder for NBF er revisorer.

 Både Fredrikstad Brannvesen og Neptun Søkegruppe vil kunne øve med utstyret hvor stiftelsen også dekker disse 
utgiftene ved bruk av båten. Drivstoff etc.



Budsjett



Polarcirkel 785 Work med båthenger



ROV, Seamor Chinook
Youtube:https://youtu.be/b6B5t92-Xks


