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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Fra 2014 vil etter planen SINTEF NBL og SP Brandteknik i Sverige i en betydelig grad samordne sine 
aktiviteter, og det er allerede i dag et godt samarbeid mellom de to organisasjonene. Dette gir også 
muligheter for å samordne brannfaglige forskningsaktiviteter mellom Sverige og Norge, gjerne også mellom 
alle de nordiske landene.  
 
Med bakgrunn i denne samordningen besluttet styringskomiteen for prosjektene under forskningsavtalen 
mellom SINTEF NBL og DSB å bruke noe av årets midler for å arrangere en workshop om svensk-norsk 
forskningssamarbeid innenfor brannområdet. 
 

1.2 Målsetting 

Målsettingen med workshopen var å diskutere hvordan norske og svenske forskningsaktiviteter og -midler 
kan samordnes, og mulighetene for å få til et nordisk eller en norsk variant av det svenske forskningsfondet 
Brandforsk med øremerkede midler for brannfaglig forskning. 
 

1.3 Forkortelser 
 
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
DiBK Direktoratet for byggkvalitet 
MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende 
Brandforsk Styrelsen för svensk brandforskning 
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2 Workshop 

2.1 Deltakere og agenda 
Workshopen ble avholdt 11. juni 2013 i DiBK sine lokaler i Oslo. Anders Blakseth, DSB, ledet møtet, og 
Karolina Storesund, SINTEF NBL, refererte.  
 
 
Deltakere 
 
Fra Sverige: 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):  
o Sara Brunnberg 
o Anders Lundberg 
o Claes-Håkan Carlsson  

 Boverket: 
o Anders Johansson 

 Brandforsk: 
o Per-Erik Johansson 

 SP Brandteknik: 
o Björn Sundström 
o Margaret McNamee 

 
 
Fra Norge: 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): 
o Terje Olav Austerheim  
o Anders Blakseth 

 Direktoratet for byggkvalitet (DiBK): 
o Vidar Stenstad 
o Trond S. Andersen 
o Ketil Krogstad 

 Norsk brannvernforening:  
o Dagfinn Kalheim 
o Thor Kr. Adolfsen 

 SINTEF NBL: 
o Anne Steen-Hansen  
o Karolina Storesund 
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Agenda for møtet: 
 
10.00 Velkommen, innledning ved DSB, og kort presentasjon rundt bordet av deltakerne. 
10.20 Myndighetene presenterer sine utfordringer innenfor brannområdet. 

Innlegg (ca 10 min hver) fra MSB, Boverket, DSB og DiBK. 
11.10 Pause 
11.20 Presentasjon av de senere årenes aktiviteter innenfor brannforskning i Norge og 

Sverige.  
Innlegg fra SP Brandteknik og SINTEF NBL 

11.45 Brandforsks finansieringsmodell, innlegg fra Brandforsk 
12.00 Lunsj  
12.45 Diskusjon 

Norsk-svensk/nordisk forskningssamarbeid på brannområdet? 
Aktuelle forskningstema for nordisk samarbeid  
Kopling til EU-prosjekter? 
Finansieringsmuligheter 
Et norsk Brannforsk? 
Definere rammene for et eventuelt samarbeid 

14:30 Veien videre – hva gjør vi for å konkretisere forslagene? 
Utredning? 
Arbeidsgruppe/referansegruppe? 
Aktuelle kontaktpersoner? 

15.00 Slutt 
 
 

2.2 Referat 
Vidar Stenstad ønsket velkommen, deretter var det en runde med presentasjon av deltakerne. 
 
DSB beskrev bakgrunnen for møtet (se presentasjon i Vedlegg A1): 
 
I Norge er det øremerkede midler via statsbudsjettet til SINTEF NBL. Disse midlene skal brukes til 
prosjekter til nytte for allmennheten og faglig utvikling ved SINTEF NBL. Dette betyr blant annet åpne og 
tilgjengelige rapporter til nytte for allmennheten. Midlene er ikke tenkt brukt til grunnforskning. 
 
Med hensyn til SPs planlagte kjøp av en majoritet av SINTEF NBLs aksjer, ønsker DSB å vite mer om hva 
det vil gi av muligheter for brannforskningen.  
 
En forventning var at workshopen skulle kartlegge situasjonen, og at SINTEF NBL utarbeider en rapport 
med oppsummeringer fra møtet. 
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2.2.1 Myndighetenes utfordringer innenfor brannområdet ‐ Norge 

Presentasjonene fra DSB og DiBK er vedlagt som Vedlegg A2 og A3. 
 
Lover og forskrifter ligger til grunn for brannforebyggende arbeid i Norge. Men i tillegg ligger det også 
nasjonale mål i dokumenter som Stortingsmelding 351 . St.meld.nr.35 er ikke tidsbegrenset, og det er ikke 
kjent når det eventuelt kommer en ny stortingsmelding på temaet. NOU 2012:4 "Trygg hjemme"2, ble nevnt, 
denne offentlige utredningen omhandler brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. NOU 2012:8 om utdanning 
av brannvesenet3 ble også omtalt. 
 
Dødsbranner og risikogrupper vil stå sentralt i nærmeste framtid. Trygg hjemme peker spesielt ut behovet for 
mer kunnskap om brannsikkerhet knyttet til risikogrupper. 
 
DiBK viste til at funksjonsbasert regelverk gjelder i både Norge og Sverige, og at fra 1997 har prosjektering 
blitt utført i Norge uten særlig veiledning. DiBK har ved hjelp av nordisk samarbeid, og via CEN og INSTA, 
arbeidet for å bedre den situasjonen. 
 
Utfordringer i dag, som DiBK ser det, er: 

 Antallet bærekraftige og grønne byggverk, store byggverk i tre, da spesielt i byene, skal øke. 
 Null-energihus  

o Fører med seg sannsynlig økt bruk av brennbar isolasjon.  
o Solcellepaneler (hindrer slokking).  
o "Grønne" tak (brennbare).  

 Rekkehus/tett trehusbebyggelse 
 Takkonstruksjoner, svalganger, fasader 
 Høye byggverk. Preaksepterte løsninger kun til 16 etasjer. 
 Akseptable fravik ved sprinkling? 

 
Føringer for utvikling nå kommer fra St.Meld.284 "Gode bygg for eit betre samfunn". Etaten styres av 
tildelingsbrev, og med dem følger midler for arbeid i etterkant av stortingsmeldinger. 
 
 
  

                                                      
1 St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Tilråding fra Justis- og 
politidepartementet av 8. mai 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-35-2008-2009-.html?id=559586 
2 NOU 2012: 4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper. 
http://www.regjeringen.no/pages/36861752/PDFS/NOU201220120004000DDDPDFS.pdf 
3 NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2012/nou-2012-8.html?id=673322 
4 Meld. St. 28 (2011–2012) Melding til Stortinget. Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk. 
http://www.regjeringen.no/pages/37918068/PDFS/STM201120120028000DDDPDFS.pdf 
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2.2.2 Myndighetenes utfordringer innenfor brannområdet ‐ Sverige 

Det var ingen digital presentasjon til denne gjennomgangen. 
 
Situasjonen er i følge MSB ganske lik i Sverige, med tanke på hvilke områder som har pekt seg ut som 
viktige å fokusere på.  
 
I Sverige er det utnevnt en arbeidsgruppe som har til oppgave å undersøke effektene av endringer i 
lovgivningen. 
Den store brannen i Rinkeby i juli 2009 har illustrert individenes mangel på kunnskap om brannsikkerhet i 
Sverige, og hvor stor betydning kunnskap og atferd har ved en brann. 
 
MSB fikk i oppdrag av regjeringen å utarbeide en nasjonal strategi for å styrke den enkeltes brannsikkerhet. 
Oppdraget fokuserte på kunnskap og atferd, og noen hovedpunkter var: 

 Kunnskap og kommunikasjon. Bedre på å kommunisere brannsikkerhet. 
 Tekniske løsninger  
 Lokal samvirkning. Pleie og omsorg, bygningseiere, brannvesen, etc. 
 Forskning  

 
Kunnskapen om de som omkommer er ganske god, og baserer seg på statistikk i forbindelse med hendelsen, 
samlet inn fra brannvesenet. I Sverige er det omtrent 6 000 boligbranner som brannvesenet rykker ut til, og 
omtrent 100 dødsbranner per år. Imidlertid er det dårlig kunnskap om det som ligger bak dødsbrannene 
(hvilke personer, omstendigheter bak, etc.). Det er også dårlig kunnskap om andre boligbranner, det vil si de 
som ikke er dødsbranner. 
 
MSB, Brandforsk og Räddningsverket har samarbeidet om en tematisk utlysning innenfor 
boligbrannsikkerhet som snart blir publisert. Omfanget er 4 MSEK per år i fire år, finansiert av MSB. Ved 
utarbeidelsen av utlysningen hadde man først et Menneske-Teknologi-Organisasjonsperspektiv. Det var 
nødvendig å begrense omfanget, og det ble et fokus på individene. Man ønsker blant annet svar på hvilke 
grupper som rammes av boligbrann; fysiske omgivelser (materialbruk, bygningsmessige forhold, etc.), samt 
effekter av lovendringer. 
 
Boverket har ikke egne midler til forskning, men har midler til mindre utredninger.  
 
Boverket tok opp noen eksempler på utfordringer som kan påvirke brannsikkerheten: 

 Eldre bor lenger hjemme 
 Nye byggeteknikker 
 Nye materialer tas i bruk 

 
Man vurderer gjeldende regler og ser på muligheter for å endre reglene. Det vil være interessant å undersøke 
hvorvidt ulike satsninger på ulike bruksområder er riktig (tiltak i barnehager og skoler og tiltak i 
eldreboliger). Det er da erfaringer fra hendelser man vil undersøke, og det er ikke så rettet mot hvordan 
bygninger er utformet (bygningstyper, konstruksjon etc.). Det er også viktig å se på kvaliteten i prosjektering 
og detaljplanlegging. 
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2.2.3 Brandforsks finansieringsmodell 

Se vedlagt presentasjon i Vedlegg A4. 
 
Brandforsk ble etablert i 1979. Idéen var at om man fikk næringslivet til å bidra med en sum med penger til 
brannforskning, kunne man få staten til å bidra med samme beløp. I 1986 ble Räddningsverket opprettet, og 
ved det tidspunktet sto de igjen alene på den statlige siden av bidragsytere til Brandforsk. I dag er MSB den 
største statlige bidragsyteren til Brandforsk (andre er Boverket, Trafikverket og Fortifikationsverket). Statens 
bidrag er omtrent 30 %, forsikringsselskapene bidrar med omtrent 60 %, men de resterende midlene kommer 
fra øvrig næringsliv (blant annet kjernekraftverk) og kommuner ved redningstjenesten. Sammensetningen av 
finansieringskilder kan variere fra periode til periode. Potten er per i dag nesten 10 MSEK per år, da 
inkludert prosjektet "Anlagd brand" som omfattet ca. 4 MSEK per år. De ulike aktørene er med i 
utformingen av utlysningene av forskningsprogrammer. 
 

2.2.4 Brannforskning i Sverige 
Se vedlagt presentasjon i Vedlegg A5. 
 
SP Brandteknik ble presentert, med en oversikt over virksomheten. I tillegg ble de to andre 
forskningsmiljøene Lunds tekniska högskola – Avdelningen för brandteknik och riskhantering, samt Luleå 
tekniska universitet – Avdelningen för samhällsbyggnad presentert kort. 
 
SP mente at Brandforsk, ved at det fordeler midler dedikert kun til brannforskning, har hatt stor betydning 
for brannforskningen i Sverige. MSB finansierer brannforskning, men har ansvar for mange andre 
fagområder i tillegg.  
 
MSB har tilgang til en sum på 120 MSEK per år til forskning. Dette er avsatt til hele området 
"samfunnsikkerhet og beredskap", men ikke hele beløpet blir allokert hvert år. Eksempler på tematiske 
utlysninger er naturulykker og IT. De to kommende utlysningene omhandler risikohåndtering i EU samt 
individenes rolle med hensyn til sikkerhet. 
 

2.2.5 Brannforskning i Norge 
Se vedlagt presentasjon i Vedlegg A6. 
 
SINTEF NBL tildeles årlig midler fra Justisdepartementet over statsbudsjettet. Midlene skal anvendes til 
brannfaglig forskning, og er regulert gjennom en egen samarbeidsavtale mellom DSB og SINTEF NBL. 
Midlene fordeles på flere ulike forskningsprosjekter som DSB og SINTEF NBL kommer frem til i 
samarbeid. DiBK er med i styringskomiteen for prosjektene, og bidrar med delfinansiering. Midlene i 2013 
utgjør NOK 1 757 000 fra DSB, og 400 000 fra DiBK, totalt NOK 2 157 000.  
 
En utfordring innenfor det norske forskningsmiljøet som ble trukket frem spesielt, var mangelen på 
masterutdanning innenfor brannfaget i Norge. 
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2.2.6 Diskusjon 

2.2.6.1 Forutsetninger og behov for norsk‐svensk samarbeid 

Det ser ut til at det er mange likheter med hensyn til aktuelle forskningstemaer, og det var enighet om at det 
ikke vil være vanskelig å finne gode prosjekter med felles problemstillinger for Norge og Sverige. 
 
NBL mente at boligbranner, aldrende befolkning, samt energikrav til bygninger og passivhus bidrar til nye 
branntekniske problemstillinger, som er felles for flere land. 
 
Brandforsk deltar i et europeisk samarbeid for brandforskning. Her merkes det at det som er interessant for 
ett nordisk land, ofte også er interessant for de andre nordiske landene. Dette skyldes likheter i 
befolkningsstruktur, at eldre bor hjemme lengre, og liknende problemstillinger. 
 
Det finnes også nordisk forskningssamarbeid; 

 Nordforsk under Nordisk ministerråd, som har et program som omfatter 
samfunnssikkerhetsforskning 

 Nordic innovation centre (NICe) også under Nordisk ministerråd, med oppgave å fremme nordisk 
innovasjon og kunnskap 

 
SP foreslo at det kunne finnes muligheter for samordning innenfor samfunnsforskning, på områder hvor DSB 
og MSB har felles interesse. En samnordisk satsning kan gi muligheter for større prosjekter. For å få et slikt 
samarbeid på plass, må først felles problemer identifiseres. Eksempler kan være boligbranner og nye 
bygningstekniker. Ved for eksempel studier av lovverk og lovverksendringer, gir det et bedre statistisk 
grunnlag hvis vi samarbeider. Det er fokus på lavere bruk av energi i EU, og derfor mulighet for europeisk 
finansiering av forskningsprosjekter relatert til det området. Det er mulig å bli mer aktiv på europeisk nivå. 
 
DiBK mente det kunne være aktuelt med et forskningsprogram om trebygninger, via Norges forskningsråd. 
 
Det var flere som mente at det er hensiktsmessig å se brann som en del av større problemstillinger og 
samfunnsproblemer.  
 
DSB poengterte at det er flere måter å arbeide på ved samarbeid. Det er uansett viktig å sikre at ikke alle 
jobber med det samme i de ulike landene. 
 

2.2.6.2 Finansiering av brannforskning 
Et forslag fra SP er å bruke St.meld.35 om brannsikkerhet og de utpekte nasjonale målene i meldingen aktivt, 
og formulere viktige prosjekter. De nasjonale målene er: 

 Færre omkomne i brann 
 Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 
 Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 
 Styrket beredskap og håndteringsevne 
 Mindre tap av materielle verdier 

 
DSB uttrykte at med St.meld.35 og NOU 2012:4 som bakgrunn, er tiden moden for å ha fokus på dette. 
Finnes det noen grep som kan få brannforskningen til å stå sterkere i samfunnssikkerhetsfaget?  
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DSB og MSB vil undersøke muligheten for svensk-norsk samarbeid, ved eksisterende samarbeidsfora 
(Nordforsk). Vil det være en mulighet for et svensk-norsk "Brandforsk", slik at det blir en større sum til 
forskningsmidler? Konstruksjonen til Nordisk Innovation (www.nordiskinnovation.org) er et internordisk 
samarbeid som fungerer. Et slikt system kunne fungere ved samarbeid mellom MSB og DSB om finansiering 
av felles prosjekter. 
 
Det ble stilt spørsmål om hvordan man kan får med den norske forsikringsbransjen, slik som det er gjort i 
Sverige.  
 
NBL beskrev sine utfordringer knyttet til det å ikke ha tilgang til grunnfinansiering. Slik grunnfinansiering 
kan brukes til å utarbeide søknader til forskningsprosjekter. Utarbeidelse av slike søknader krever mye tid, er 
kostbart, og uttellingen er lav.  
 
Norsk brannvernforening poengterte at Justisdepartementet har fått kritikk fra Riksrevisjonen for å bruke for 
lite penger på forskning. De mente at "Brandforsk-modellen" kan være en god modell, og at det er en fordel 
å få med næringslivet på finansiering først. Det vil da være enklere for myndighetene å gå inn med midler. 
Det er lite sannsynlig at staten vil bevilge mer midler til NBL, men heller mer sannsynlig at mer midler 
kunne gis generelt til brannforskning i Norge. 
 
Både NBL og SP snakket om behovet for å bygge opp den nasjonale kompetansen i Norge, og å sikre et 
sterkt brannfaglig miljø i Norge. I den forbindelse vil langsiktig finansiering være viktig, ikke bare for NBL 
men også for å styrke andre brannfaglige miljøer i Norge. Koplingen mellom brannutdanning og 
brannforskning er viktig, men vil være vanskelig å tallfeste. 
 
NBL fortalte at bevilgningen til NBL er relativt liten, og tilsvarer omtrent 10 måneder av ett forskerårsverk. 
Dersom bevilgningen til NBL fjernes, vil NBL sannsynligvis konsentrere aktivitetene helt på maritim- og 
offshoreforskning for private aktører. Resultater fra slike oppdrag er vanligvis oppdragsgivers eiendom, og 
blir derfor sjeldent publisert og tilgjengelig for offentligheten. Om midlene brukes til en pott som man må 
søke om midler fra, kan det lede til at det norske brannmiljøet totalt sett blir bedre. 
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3 Forslag til oppfølging av workshopen 

3.1 Muligheter for utvidet samarbeid i Norden 

I 2009 vedtok alle de nordiske ministre med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap en erklæring om 
utvikling av det nordiske beredskapssamarbeidet – den såkalte Haga-erklæringen5. Felles overordnede mål er 
styrking av de nordiske lands evner til å forebygge og redusere konsekvenser av større ulykker, natur- og 
menneskeskapte katastrofer, samt andre samfunnskriser innen beredskapsområdet. Denne målsettingen 
utvikles gjennom fellesnordiske prosjekter og fokusområder innenfor beredskapsområdet. Haga-erklæringen 
omfatter dermed også samarbeid innenfor samfunnsnyttig brannfaglig forskning. 
 
Det brannfaglige forskningsmiljøet i Norden er lite, og aktørene i de nordiske landene har hatt jevnlig 
kontakt og sporadisk prosjektsamarbeid de siste tiårene. Som et eksempel, har det i et av de siste 
samarbeidsprosjektene blitt utarbeidet et forslag til hvordan de nye brannklassene til elektriske kabler kan 
anvendes i byggereglene i de nordiske landene6. Kontakten mellom de nordiske myndighetene med ansvar 
for brannsikkerhet er også god. Med utgangspunkt i blant annet Haga-erklæringen burde det imidlertid være 
gode muligheter for et tettere samarbeid, og det bør utarbeides en strategi for samarbeidet. De nordiske 
landene har mange fellestrekk, både med hensyn til samfunnsstruktur, kulturelle forhold, klima og 
geografiske forhold som gjør et samarbeid innenfor brannsikkerhet både nyttig og naturlig. Det finnes 
etablerte finansieringsmuligheter for nordisk forskningssamarbeid (eks. Nordisk Innovation, Nordforsk), og 
det kan være muligheter for nordisk samarbeid innenfor nasjonalt finansierte prosjekter og EU-prosjekter. 
 
Vi foreslår at det opprettes et forum med representanter fra myndighetene med ansvar for brannsikkerhet fra 
hvert av de nordiske landene. Formålet med forumet er å utarbeide og følge opp en felles strategi for 
brannfaglig forskning i Norden. Forumet bør utarbeide en oversikt over felles brannfaglige utfordringer og 
tema for forskningsprosjekter, og mulige finansieringskilder bør identifiseres. Det kan vurderes om andre 
aktører (for eksempel representanter fra brannvernforeninger, universiteter og høgskoler, brannlaboratorier) 
også bør delta i forumet som faste medlemmer, observatører, eller etter spesiell invitasjon til enkelte møter. 
 
Vi mener også at det er viktig å utvide samarbeid om brannfaglig forskning til andre bransjer. Som tidligere 
nevnt, har SINTEF NBL en stor andel oppdrag for blant annet petroleumsindustrien, hvor resultatene sjelden 
blir publisert eller offentliggjort. Ved å inkludere petroleumsindustrien og sjøfartsnæringen (ved 
Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet) i et brannfaglig forskningssamarbeid, tror vi Norge har en 
mulighet til å utvikle en unik kompetanse hvor man kan dra nytte av kunnskap fra vidt forskjellige næringer. 
Det er mange brannfaglige problemstillinger som er generiske og mer eller mindre uavhengig av bransje. 
Dette gjelder for eksempel brannutvikling i liten og stor skala, materialbruk og konstruksjoner, rømning og 
menneskelig oppførsel i brannsituasjoner, deteksjon, slokking og beredskap. Vi har tro på at 
overføringsverdien for brannfaglig forskning vil være betydelig mellom ulike bransjer og samfunnsområder. 
 
 

                                                      
5 Meld. St. 29 (2011–2012) Melding til Stortinget. Samfunnssikkerhet. Tilråding fra Justis- og 
beredskapsdepartementet 15. juni 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-29-20112012.html?id=685578  
6 A. Steen-Hansen, K. Storesund, M. Försth, M.Strömgren, B.V. Jensen, D. Bluhme (2013): Conditions for Nordic 
harmonization of fire classification of cables. Proposal of implementation of the new European classification 
system in the building regulations. SINTEF NBL rapport NBL A13111 
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3.2 Mulig finansiering av brannfaglig forskning i Norge 

Det er ønskelig med mer midler til brannfaglig forskning i Norge. De midler som tildeles i dag dekker kun en 
liten del av behovet, og bidrar i liten grad til å styrke den brannfaglige kompetansen i landet. En ordning 
tilsvarende det svenske Brandforsk kan være en mulig løsning. Både et felles nordisk finansieringsfond, og et 
eget norsk "Brannforsk" har vært diskutert.  
 
Vi anser et norsk Brannforsk som den mest hensiktsmessige løsningen. Vi ser for oss at en 
finansieringsordning som skal omfatte flere land kan skape administrative problemer ved at bedriftene som 
bidrar med finansiering vil forutsette at "deres midler" anvendes i eget land. Vi mener også at et norsk 
Brannforsk bør se litt annerledes ut, med en andel av forskningen rettet mot offshore og sjøfart. Spesifikt for 
Norge er også infrastrukturen for landtransport med komplekse løsninger med for eksempel tunneler og 
ferjetransporter.  
 
Et annet problem med en nordisk finansieringsordning kan være den store skjevheten i brannfaglig 
forskerkompetanse mellom for eksempel Sverige og Norge, og at konkurransen for norske søkere til fondet 
dermed vil være urimelig stor.  Vårt inntrykk er at det brannfaglige nivået i Sverige, både med hensyn til 
forskning og utdanning, ikke ville vært så høyt som det er i dag uten Brandforsk. Mer forskning øker behovet 
for kompetanse, og kan forhåpentligvis føre til etablering av høyere utdanning innenfor brannfaget i Norge. 
Flere fagfolk med høyere utdanning vil sannsynligvis føre til høyere kvalitet på brannforskningen. Vi tror det 
er mye å hente på å styrke mulighetene for brannfaglig forskning der resultatene gjøres tilgjengelig for 
offentligheten. 
 
Et norsk Brannforsk vil kunne virke som en inspirasjon og pådriver for å heve den brannfaglige kompetansen 
i Norge, og kan for eksempel også støtte utdanning innenfor brannfaget, bidra med doktorgradstudier, etc. En 
slik rolle har ikke lenger det svenske Brandforsk, men den var betydningsfull i begynnelsen av 
branningeniørutdanningen i Sverige.  
 
Etablering av et norsk Brannforsk forutsetter at noen er pådrivere for å få dette i gang. Aktuelle 
finansieringskilder må identifiseres og kontaktes, midler må samles inn, og ordningen må administreres. En 
mulig løsning kan være at en sentral aktør tilføres offentlige midler for å starte opp et norsk Brannforsk etter 
modell fra Sverige, eventuelt med visse tilpasninger. Når ordningen er etablert, kan det diskuteres om det 
norske Brannforsk skal organiseres videre som en selvstendig organisasjon, eller innenfor aktørens 
virksomhet. Denne sentralen aktøren kan for eksempel være Norsk brannvernforening eller SINTEF NBL, 
men bør uansett være en aktør som har evne til å se behovene for brannfaglig forskning til flere svært 
forskjellige næringer og bransjer. Habiliteten til denne aktøren må heller ikke kunne stilles i tvil i forbindelse 
med vurdering av søknader og tildeling av midler.  
 
En programerklæring basert på St.meld.35 kan utgjøre et grunnlag for et norsk Brannforsk, og kan diskuteres 
med relevante interessenter med myndighetsansvar. Dette vil være i tråd med krav fra høyt politisk nivå om 
økte midler til brannforskning og utdanning7. Et forskningsprogram bør tilpasses behov til 
forsikringsnæringen, offshoreindustrien, byggenæringen og andre bransjer. Et tydelig samspill med 
internasjonal utvikling bør også inngå. SINTEF NBL sitt fagråd vil eksempelvis være en passende 
diskusjonspartner. Dette fagrådet består av medlemmer fra ulike bransjer og aktører med interesse og ansvar 
for brannsikkerhet. Et godt forankret forskningsprogram vil ha gode muligheter til å tiltrekke seg 
finansiering.  

                                                      
7 Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren 24.05.2013. 
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=57455 
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