
Hav av kunnskap



Pilot Brann i Felles ressursregister (FRR)

Kjell Knudsen – Prosjektleder pilot Brann



Deltakere

110 sentraler og brannvesen
• Salten Brann / Nordland / Bodø 110
• Troms / Tromsø
• Rogaland / Sør-vest
Referanse
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
• Skien brannvesen
Prosjektledelse og utvikling
• BarentsWatch og Sopra Steria



Samfunnsmål

Bedre oversikt over, samarbeid om og bruk av brannvesenets 
ressurser styrker beredskapen for å sikre liv, helse, miljø og 
materielle ressurser



Resultatmål

• HRS, politi og andre ressursbrukere har en til enhver tid 
oppdatert oversikt over aktuelle ressurser fra Brann

• 110-sentraler og brannvesen har god oversikt over Branns 
samlede ressurser 

• Pilotprosjektet gir grunnlag for beslutning om Brann i resten av 
landet skal bidra til og benytte Felles ressursregister



Effektmål og leveranser for pilot

• Struktur og terminologi

• Opplæring

• Registrere ressurser

• Interaksjon med 110, brannvesen, HRS, politiet og andre 
aktører i FRR

• Forslag til ansvarsdeling 110/Brannvesen

• Dokumentasjon og rutiner

• Avtaleverk



Fremdriftsplan

• Januar 2018 start pilot

• Mars / april opplæring

• Start bruk av data for HRS mars/april

• April / mai – Data fra andre til Brann

• 31. mai – registrering ferdig i pilotområder

• Juni - vedlikeholdsrutiner

• 15. oktober evaluering av pilot (DSB)

• 31. desember avslutning og beslutning



Annet

• Koordinering med pilot for politiet

• Mulig koordinering med fylkesmennene

• Egen pilot for IUA-Oslofjordsamarbeidet



Hva skjer i nord?

• Opplæring Bodø 15. mars (alt 14. mars med politiet)

– Joakim Jarnæs

• Opplæring Tromsø 4. april

– Per-Ole Sivertsen



Potensiale for brann

• Mulighet for integrasjon mot egne fagsystemer

• Oversikt og status på ressurser fra Brannvesen til 110 sentraler

• Status og sporing av deltidsmannskaper

• Oversikt ressurser fra andre
• Frivillige

• Redningsselskapet

• Kystverket

• Politiet (Fartøy)



Kontaktpunkter

• Troms  - Per Ole Sivertsen – Tromsø 110
per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no

• Nordland – Joakim Jarnæs – Bodø 110
joakim.jarnes@saltenbrann.no

BarentsWatch / Sopra Steria
• Kjell Knudsen, prosjektleder pilot Brann

kjell.knudsen@soprasteria.com (fra 1. mars)
• Dagfinn Terning, prosjektleder FRR

dagfinn.terning@barentswatch.no

DSB
• Karen Lie, koordinering

karen.lie@dsb.no
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