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Befolkningen
- DSBs viktigste målgruppe
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 Sikkerhetspolitisk situasjon

 Økt migrasjon

 Hybride hendelser

 Klima

 Terror

 Helse

 Teknologi
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Det helhetlige utfordringsbildet



«Bygge utholdenhet og motstandskraft»



Ressursene må finne hverandre gjennom hele krisespekteret

Internasjonale ressurser

Militære ressurser

Offentlige sivile

ressurser

Kommersielle ressurser

Egenberedskap

Frivillige organisasjoner





Brannstigen

- program for utvikling av 

brann- og 

redningsvesenet
• Fremtidens 

brann- og         

redningsvesen 

• Forbedret

nødmeldetjeneste

• Risikobasert

forebygging

• Ny utdanning

Foto: Colourbox



Hovedbildet

 Gjenkjennelig, men viktige endringer skal bidra til å 

utvikle brann- og redningsvesenet videre

 Nytt navn, ny struktur og ny språkdrakt

 Skal være enklere å lese



Beredskap

 Minimumskravene er videreført

 Åpnet for noe økt fleksibilitet for kommunene 

med utgangspunkt i lokal risiko

 Tydeligere krav til ROS-analyse og 

beredskapsanalyse som grunnlag for 

organisering, bemanning og utrustning 



Forebygging

 Fortsatt 1 per 10 000

 Nytt krav til forebyggendeanalyse 

– angir hvilket personell og 

kompetanse som er nødvendig

Foto: Tommy Nordmann



Bedre ledelse for bedre tjenester for innbyggerne

 Behov for bedre ledelse dokumentert over tid

 Krav om tre heltidsledere i alle brann- og redningsvesen

– Bør løses gjennom samarbeid med andre

 Krav om å benytte ELS

 Krav om vaktberedskap for ledelse under innsats i alle brann- og 

redningsvesen



Krav om utrustning

 Viderefører krav om utstyr, men viser til 

ROS- og beredskapsanalyser

 Krav om egnet utstyr til redningsinnsats 

ved ulykker i vann

– Bakgrunn: Gjennomsnittlig dør nesten 

100 personer i drukningsulykker hvert år

Foto: Fredrik Håland Johansen



Tidskrav - den nødstilte i sentrum

 Krav til responstid, som skal være så kort som mulig 

for alle typer hendelser

 Krav om utkalling av nærmeste ressurs uavhengig 

av brannvesenets ansvarsområde

 Videreføring av utrykningstidskravene

 Alarmbehandlingstid for 110-sentralene < 90 sek



Øvelser og dokumentasjon

 Tydeligere krav til øvelser:

– Delta i fellesøvelser 

– Årlig plan

– Dokumentasjon

 Dokumentasjon av evaluering etter hendelser



Nødnett

 Krav om at personell er 

umiddelbart tilgjengelig og 

kommuniserer i nødnett  

 Følge sambandsreglement

Foto: Fredrik Naumann



110-sentralene – fra forsvarlighetsprinsipp til 

mer detaljerte plikter

 Ingen endring i rollen opp mot brann- og redningsvesenet

 Krav til minste bemanning i operatørrommet

 Samlokalisering med politiets operasjonssentraler



Veien videre

 DSBs forslag levert 1.11

 Politisk behandling JD

 Formell høringsrunde i 2018?

 Ses i sammenheng med eventuelle endringer 

i brann- og eksplosjonsvernloven



Forebygging



Forebygging nytter rekordlavt antall branndøde i fjor 

 25 branndøde i 2017

 Flere forhold som innvirker 

– Målrettet forebyggende innsats mot risikoutsatte grupper

– Oppmerksomhet rundt brannsikkerheten i media

 Så langt i 2018 – 6 døde i brann



Hva kjennetegner de omkomne?



Hva har vi gjort i 2017?



BRIS
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Annet oppdrag

Andre branner

Andre ulykker

Naturhendelse

Brann i søppelkasse/container

Brannforebyggende oppdrag

Brann i skorstein

Brann i kjøretøy

Brann i utmark/innmark

RVR

Brann i bygning

Brannhindrende tiltak

Helseoppdrag

Transportulykke

Brann- og redningsvesenets oppdrag 2016-17 etter hovedtyper



Antall oppdrag per hovedtype Nordland, Troms, 

Finnmark, per uke 2017

Ylva



Fordeling reelle oppdrag 2017 – samlet 3 fylker



Fordeling reelle oppdrag 2017 - Nordland



Fordeling reelle oppdrag 2017 - Troms



Fordeling reelle oppdrag 2017 - Finnmark



Tilgjengeliggjøring av BRIS-data

Gjøre data fra BRIS enklere tilgjengelig for analyse og formidling 
med utgangspunkt i brukernes behov. 

• Sammenlikne seg med andre og regionalt/nasjonalt

• Standardisere, slik at tall brukes rett

• Primærbruker 
– brann- og redningsvesenet og kommuner

• Sekundærbruker
– for eksempel, forskning, forsikring, media, DSB og andre 

aktører som arbeider med brannforebygging. 





Ny

utdanningsmodell



Jobb i BRV Internopplæring Kurs

Dagens utdanning

Søke

offentlig 
utdanning

Opptak 2-årig fagskole Søke jobb i BRV

Fremtidens fagskoleutdanning

Lønn under utdanning

Bekoste egen utdanning



Sentralt i fremtidens utdanning er en 

digital læringsarena

Blomsten – framtidens læring



En individorientert Digital Læringsarena

En arena som gir 

veiledning for læringen 

basert på individets 

prestasjoner. En slik 

arena gir brukeren 

opplevelse av at innholdet 

er «dynamisk» og at 

arenaen tilpasser seg 

brukeren.



Arenaen knytter den praktiske opplæringen på 

stasjonen sammen med det digitale



Barents Rescue

 2005 Norge (Lakselv)

 2007 Finland (Saariselkä)

 2009 Russland (Murmansk)

 2011 Sverige (Boden)

 2013 Norge (Lyngen)

 2015 Finland (Kittilä)

 2017 Russland (Petrozavodsk)

 2019 Sverige (Kiruna)

 2022 Norge

 2025 Finland

 2028 Russland

 2031 Sverige

Barents Rescue 
Event Week
23.-27.9.2019



Elementer i Barents Rescue 2019

 AlarmEx (mellom varslingspunktene i 
de respektive fire landene)

 Grensepassering

 Host Nation Support (HNS)

 Diskusjonsøvelse (TTX)

 Spilløvelse (CPX)

 Seminarer og foredrag

 Feltøvelse (FTX) (Redningsøvelse)

 Foreløpig evaluering (AAR)

Invitasjon kommer 

via 110-sentralene 

og faste 

representanter 

til LRS



Ytterligere informasjon

 Anders Gundersen (National Point of Contact)

 anders.gundersen@dsb.no

 33 41 27 34 / 93 09 30 93

mailto:Anders.gundersen@dsb.no


Framtidens 

sivilforsvar



DSB har på oppdrag fra Justis- og 

beredskapsdepartementet gjennomgått 

høringsinnspillene etter Konseptutredning 

Sivilforsvaret 2016. 

Anbefalingen omfatter organisering av 

Sivilforsvaret og sivile beskyttelsestiltak 



Høringsinnspillene til 

Konseptutredningen viser at

behovet for Sivilforsvaret  er 

stort, og forventes å øke.

Det er en forventning om at 

Sivilforsvaret har 

kompetanse og kapasitet til 

å beskytte sivilbefolkningen i 

kriser og krig. 

Foto: Geir Ellingsen



For framtidens sivilforsvar

anbefaler DSB å:

• Opprettholde  dagens styrke på 

8 000 mannskaper og innføre 

tre måneders grunnutdanning. 

• Innsatsavdelinger tilpasset 

lokale trusselbilder. 

• Et styrket regionalt nivå ved 

større distrikt, harmonisert med 

Fylkesmannens grenser

• Lokal forankring gjennom 

tjenestepliktig befal med økt 

kompetanse, ansvar og 

myndighet. 

• Sivilforsvaret skal fortsatt være 

en del av DSB. 

Foto: Simen Engebretsen



 Er du opptatt av at Norge har et 
sivilforsvar med den innretning, 
kompetanse, volum og organisering som 
kreves for å møte fremtidens behov og 
utfordringer?

 Benytt sjansen og send inn et 
høringssvar, høringsfrist 9. juni

• DSB anbefaler et sonekonsept 

omkring viktige områder. 

• Tyfonanleggene bygges ut 

tilpasset bosetning og risiko, og 

suppleres med mobilbasert 

varsling 

• Sivilforsvaret dimensjoneres for 

å ivareta evakuering samordnet 

med FM, politiet og 

kommunene. 

• Eksisterende tilfluktsrom rustes 

opp og tilsynet styrkes. 

Nybygging dreies fra tilfluktsrom 

til dekningsrom.

• Det utarbeides råd til 

befolkningen om 

egenbeskyttelsestiltak.

Foto: Haga foto



• Trondheim

• Tromsø

• SFSL / Oppland

• Bergen

• Kristiansand

• Bodø, operativ 15.2.18

Mobile forsterkningsenheter



Sivilforsvaret på Svalbard



«Ressursene MÅ finne hverandre»

Foto: Colourbox og DSB



«Sammen er vi forberedt»


