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Sammendrag 

Utdanningen av personellet i norske brannvesen skjer etter ansettelse, og består av opplæring i eget 
brannvesen samt ulike kurs ved Norges brannskole. 
 
Stortingsmelding 35 (2008-2009) nevner at brann- og redningstjenestens kompetanseutfordringer har endret 
seg mye de siste 10-15 årene, og at oppdragene i større grad krever spesialkompetanse og -utrustning. 
Forventede klimaendringer med økt risiko for ras, flom og andre naturgitte hendelser angis også som faktorer 
som vil forsterke behovet for kompetanse innenfor komplisert teknisk redning og avansert førstehjelp. 
 
Med bakgrunn i dette ønsket Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en evaluering av hvorvidt 
kompetansen og opplæringen som gis til ansatte i brannvesenet er dekkende for å håndtere de oppgavene 
som er tillagt brannvesenet i dag og de oppgavene som forventes de neste 10-15 årene. 
 
Undersøkelsen er i hovedsak kvalitativ, og bør ses som et bidrag i det pågående utredningsarbeidet om 
brannvesenets framtidige kompetanse, og som myndighetene kan gå videre med.  
 
Aktiviteter 
Studien er blitt gjennomført ved hjelp av flere aktiviteter: 

1. Kartlegging av hvilke oppgaver brannvesenet er pålagt å utføre i dag, hvordan oppgavene har endret 
seg de siste 10-15 årene, og hvordan de kan komme til å endre seg i fremtiden. 

a. Litteraturstudie 
b. Undersøkelse av utrykningsstatistikk 
c. Oppsummering av fremtidens samfunnsutfordringer (beskrevet i Nasjonal sårbarhets- og 

beredskapsrapport 2011) som kan få betydning for brannvesenets oppgaveportefølje 
2. Kartlegging av utdanningstilbudet for personell i brannvesenet i Norge i dag i forhold til 

brannvesenets oppgaveportefølje 
a. Litteraturstudie 
b. Studiebesøk ved Norges brannskole 

3. Utdypet kartlegging av utdanningstilbud og oppgaveportefølje i dag og fremtidige behov ut fra 
brannvesenets perspektiv - arbeidsgruppe med ledere i brannvesenet 

4. Analyse av et utvalg av krevende hendelser – personlige intervjuer 
 
Konklusjoner 
Ut fra den gjennomførte kartleggingen av det norske brannvesenets utdanningstilbud og oppgaveportefølje, 
trekker vi følgende konklusjoner:  
 
Brannvesenet har bred kompetanse på mange områder og vilje til å yte bistand. Dette er en styrke, men gjør 
også at det stilles høye forventninger til hva brannvesenet skal kunne håndtere. Organisering i større enheter 
ser ut til å være fordelaktig når det gjelder å avgrense hvilke tilleggsoppgaver brannvesenet skal ivareta.  
 
Med utgangspunkt i dagens organisering, er tilgang til spesialkompetanse for dårlig og bygger på direkte 
kontakt mellom den som rekvirerer og de som kan tilby den relevante spesialkompetansen. Det anses ikke 
realistisk at alle brannvesen skal kunne takle alle typer hendelser, men det må sikres tilgang til nødvendig 
spesialkompetanse ved behov. Noen typer spesialistkompetanse er i noen deler av landet avhengig av 
ressurser innenfor frivillige organisasjoner, for eksempel redningsdykkere og alpine redningsgrupper, noe 
som kan gjøre beredskapen sårbar. Det etterspørres en mer sentral styring av nødvendig spesialkompetanse 
og utstyr, på samme måte som for eksempel organiseringen av RITS. 
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I løpet av prosjektarbeidet er det kommet frem flere eksempler på at utviklingen i "brann-Norge" i stor grad 
er avhengig av ildsjeler og frivillige. Dette innebærer en sårbarhet fordi det ikke sikres en målrettet satsning 
på utvikling og kunnskaps- og erfaringsutveksling. Samtidig vil noen brannvesen være dårligere forberedt 
enn andre til å håndtere kompliserte og utfordrende hendelser. Noen større brannvesen har relativt sterke 
ressurser, og har evne og vilje å utvikle teknikker, utstyr og spesialkompetanse.  
 
Det forventes at klimaskapte hendelser som ras, flom etc. vil øke i omfang i fremtiden. Det transporteres 
farlige stoffer i et større omfang, og med det følger også en økt risiko for ulykker i den forbindelse. Antallet 
utrykninger knyttet til trafikkulykker har økt i tidsperioden 1995-2009. Det kan forventes at denne 
utviklingen vil fortsette, og at hendelsene samtidig vil bli mer komplekse. Dette er dermed viktige områder å 
styrke utdanningen på.  
 
Grunnutdanningen vurderes av aktørene generelt sett som god. Dette gjelder både heltids- og 
deltidspersonell, selv om mange deltidsansatte ikke har fått gjennomført den ennå. En viktig begrunnelse for 
lav deltakelse ved kurs, er at deltakelse på kurs er ressurskrevende praktisk og økonomisk.  
 
For de høyere nivåene ved Norges brannskole må kursene spisses mer. Det må legges inn mer 
lederutdanning på alle kursnivåer, samt mer praktiske øvelser. Øvelsene må være realistiske og tilpasset 
samfunnsutviklingen og utvikling i tekniske løsninger og utstyr.  
 
En viktig faktor som kan være avgjørende for resultatet ved innsats, er at innsatspersonellet har relevant 
erfaring og evne til å improvisere. Det vil være umulig å være forberedt på alt som kan hende.   
 
En fagutdanning i forkant av ansettelse ved et brannvesen vil ikke være realistisk for deltidsbrannmenn slik 
deltidsbrannvesenet er organisert i dag. En deltidsbrannmann kan ha en stilling så liten som 0,96 % og den 
ansatte vil ha en annen hovedarbeidsgiver. Deltidsbrannvesenet vil kunne møte de samme oppgavene og 
utfordringene ved utrykninger som et heltidsbrannvesen, slik at kompetansebehovet vil være det samme. 
Dette er viktig for sikkerheten til innsatsmannskapene og for utfallet av oppgavene de står overfor. Det er 
allerede i dag en utfordring å få alle deltidsbrannmenn opp til det grunnivå som dimensjoneringsforskriften 
krever, blant annet grunnet kommunenes økonomiske prioriteringer. En oppdeling av utdanning for 
henholdsvis heltids- og deltidspersonell vil kunne føre til et A- og B-lag når det gjelder kompetansenivå. 
 
2 hypoteser ble formulert i dette prosjektet; 

1. Brannvesenets utdanningstilbud i dag gjenspeiler ikke innholdet i dagens og fremtidens 
oppgaveportefølje. 

2. Dagens utdanningstilbud er ikke tilstrekkelig for å gjøre personell i brannvesenet i stand til å utføre 
utfordrende aksjoner 

 
Hypotesene er ikke blitt falsifisert, men heller ikke fullstendig bekreftet. Innholdet i utdanningstilbudet 
samsvarer delvis med brannvesenet oppgaver, men trenger å styrkes i nivåene over grunnutdanningen for å 
kunne gjenspeile kompleksiteten og omfanget av brannvesenets oppgaveportefølje. Noen brannvesen klarer å 
utvikle og vedlikeholde kompetanse til sine brannmenn, samt tilby mengdetrening, slik at de står godt 
forberedt for nye og utfordrende oppgaver. Brannvesen med mindre ressurser vil ikke ha de samme 
mulighetene til å opprettholde nødvendig mengdetrening og spesialkompetanse gjennom internutdanningen 
alene. 
 
Anbefalinger 
SINTEF NBL anbefaler at DSB sørger for å styrke kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom fremfor alt 
direktoratet, Norges brannskole og brannvesenet. 
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Norges brannskole må gis forutsetninger og ressurser til å ta vare på kunnskap og erfaringsutveksling ved de 
enkelte kursene, samt muligheter til å teste og utvikle nye teknikker og utstyr for slokke- og redningsinnsats.  
 
Det er vesentlig at personell i brannvesenet gis mulighet til å trene i større og mer realistisk skala enn hva 
som er tilfelle i dag. Dette gjelder både i grunnutdanningen og for de ulike ledersjiktene i brannvesenet. DSB 
bør sørge for at brannvesenet får god tilgang til realistiske øvingsfasiliteter for store og komplekse hendelser. 
 
På alle nivåer i utdanningen bør det settes fokus på lederrollen utover det rent operasjonelle. Kunnskap om 
politiske beslutningsprosesser bør inngå for å styrke brannvesenets gjennomslagskraft. Det bør også legges 
større vekt på planleggingskompetanse for kommunal og regional beredskap.  
 
For å sikre et godt læringsutbytte for deltakerne på de ulike nivåene i utdanningen, bør det stilles sterkere 
krav til forkunnskaper. 
 
DSB må etablere en struktur for regional oppbygning av spesialkompetanse. Det anses ikke som realistisk at 
alle brannvesen skal kunne takle alle typer hendelser, men det må sikres tilgang til nødvendig 
spesialkompetanse ved behov. Grunnutdanningen bør inkludere mer redningsfaglige tema som RITS, 
ulykker med store kjøretøy, ras, overflateredning etc., samt ELS.  
 
Det bør tas særskilt hensyn til systemet for opplæring og vedlikehold av kompetanse til deltidsbrannvesenet i 
Norge, hvis de fortsatt skal være organisert slik de er i dag.  
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1 Innledning                                                                                                                                                               

1.1 Bakgrunn 

Stortingsmelding 35 (2008-2009) nevner at brann- og redningstjenestens kompetanseutfordringer har endret 
seg mye de siste 10-15 årene, og at oppdragene i høyere grad krever spesialkompetanse og –utrustning /1/. 
Forventede klimaendringer med økt risiko for ras, flom og andre naturgitte hendelser angis også som faktorer 
som vil forsterke behovet for kompetanse innenfor komplisert teknisk redning og avansert førstehjelp. 
 
For å bli ansatt i brannvesenet i dag, kreves enten fagbrev eller annen form for videregående utdanning.  
Brannutdanningen skjer etter ansettelse, og består av opplæring i eget brannvesen samt ulike kurs ved 
Norges brannskole. Norges brannskole er plassert i Tjeldsund kommune i Nordland, men har også avtale 
med regionale kurssteder med godkjente øvingsfasiliteter. Denne utdanningen bekostes av arbeidsgiver og av 
staten /1/. 
 
I et problemnotat konkluderer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med at nye 
beredskapsutfordringer, teknologisk utvikling og erfaringer fra store hendelser, tilsier at det er behov for å se 
nærmere på behovet for kompetanse i brannvesenet /2/. Videre mener DSB at "de nye oppgavene er ofte litt 
”utenfor” de tradisjonelle oppgavene brannvesenet tidligere har utført, og byr på store utfordringer." Med 
bakgrunn i en kontinuerlig endring i brannvesenets oppgaveportefølje, ønsker DSB derfor en evaluering av 
kompetanse hos personell i brannvesenet og opplæring som gis disse. 
 
Samtidig som dette prosjektet har pågått, har et regjeringsoppnevnt utvalg gjennomgått det samlede 
utdanningsbehovet i brannvesenet /3/. Resultatene fra SINTEFs prosjekt har vært relevant for noen av 
utvalgets oppgaver.  
 

1.2 Målsetning 

Det overordnete målet med prosjektet har vært å undersøke om utdanningen av ansatte i brannvesen i Norge 
har god nok kompetanse til å utføre oppgavene de er pålagt i dag, og de oppgavene de kan tenkes å bli pålagt 
de neste 10-15 år.  
 
Problemstillingen er formulert slik:  

1. Er dagens utdanningstilbud dekkende for dagens arbeidsoppgaver i brannvesenet? 
2. Hva må eventuelt endres i innholdet i utdanningstilbudet for at det skal være dekkende for de 

oppgaver som brannvesenet vil ha de nærmeste 10-15 årene? 
 

1.3 Hypoteser 

Vi har formulert følgende hypoteser: 
1. Brannvesenets utdanningstilbud i dag gjenspeiler ikke innholdet i dagens og fremtidens 

oppgaveportefølje. 
a. Ved å kartlegge brannvesenets oppgaveportefølje per i dag, utviklingen i løpet av en 10-15 

års periode frem til i dag, samt en vurdering av sannsynlig utvikling av oppgaveporteføljen i 
fremtiden, og sammenligne dette med en kartlegging av utdanningstilbudet per i dag, vil vi 
finne at de ikke samsvarer med hverandre. 

2. Dagens utdanningstilbud er ikke tilstrekkelig for å gjøre personell i brannvesenet i stand til å utføre 
utfordrende aksjoner. 

a. Ved å kartlegge innsatspersonellets mening om egen kompetanse i forhold til oppgavene, vil 
vi identifisere behov for endring av utdanningstilbudet. 
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1.4 Forskningsmetode 

Her presenteres en kort oversikt over de forskjellige metodene som er benyttet i prosjektet. Mer inngående 
informasjon om de forskjellige metodene er presentert under hvert kapittel. 
 
Kartlegging av hvilke oppgaver brannvesenet er pålagt å utføre i dag, hvordan oppgavene har endret 
seg de siste 10-15 årene, og hvordan de kan komme til å endre seg i fremtiden 

Brannvesenets organisering og lovpålagte oppgaver er beskrevet hovedsakelig ut fra brann- og 
eksplosjonsvernloven, og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
(dimensjoneringsforskriften) med veiledning. 
 
Oppgaveporteføljen er videre kartlagt ved å undersøke utrykningsstatistikken som rapporteres inn fra 
brannvesen til DSB. Statistikken i perioden 1995-2009 er blitt undersøkt. 
 
Det er i tillegg laget et kort sammendrag av risikoområder som identifiseres i Nasjonal sårbarhets- og 
beredskapsrapport (2011), med en oversiktlig vurdering av hvilke konsekvenser disse risikoområdene kan 
ha for brannvesenets oppgaveportefølje /4/. 

 
Kartlegging av utdanningstilbudet for personell i brannvesen i Norge i dag, og Norges brannskole sitt 
syn på utviklingen av utdanning og oppgaver  

Kartleggingen av utdanningstilbudet er delvis gjort på grunnlag av en gjennomgang av 
dimensjoneringsforskriften med veiledning, som beskriver utdanningskravene til personell i brannvesen.  
 
Det er også foretatt et studiebesøk ved Norges brannskole, hvor representanter for Norges brannskole 
presenterte skolen og beskrev sitt syn på utdanning og oppgaveportefølje. 

 
Utdypet kartlegging av utdanningstilbud og oppgaveportefølje i dag og i fremtiden ut fra 
brannvesenets perspektiv - arbeidsgruppe med ledere i brannvesenet 

For å utdype kartleggingen av oppgaveportefølje og utdanningstilbud, ble det arrangert en arbeidsgruppe 
med ledere innen brannvesenet. Utvalget av deltakende brannvesen ble gjort i samarbeid med DSB. 

 
Analyse av krevende hendelser 

Det ble gjennomført personlige intervjuer med personell i brannvesenet som var i arbeid ved et utvalg 
krevende hendelser, for å kartlegge deres mening om egen kompetanse i de aktuelle situasjonene.  

 
 
Myndighetenes syn er ikke kartlagt på samme måte som beskrevet ovenfor. Kartleggingen vil derfor i stor 
grad gjenspeile synspunkter til de personene som har gitt innspill til prosjektet. Det er derfor viktig å 
presisere at det kan finnes andre synspunkter eller oppfatninger som ikke blir belyst her.  
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1.5 Definisjoner 

Med personell menes i denne sammenheng ansatte i brannvesen som arbeider med operative og 
forebyggende oppgaver. 

 
Følgende forkortelser og begreper er brukt i denne rapporten: 

110 Nødalarmeringssentral 

AMK Akuttmedisinsk Kommandosentral 

ELS Enhetlig ledelsessystem 

FIG Fredsinnsatsgruppe 

IKS Interkommunalt selskap 

IUA Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 

NBLF Norsk Brannbefals Landsforbund 

NSBR Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport 

ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 

TAS Tverrfaglig Akuttmedisinsk Samarbeid 
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2 Kartlegging av hvilke oppgaver brannvesenet er pålagt å utføre i dag, hvordan oppgavene 
har endret seg de siste 10-15 årene, og hvordan de kan komme å endre seg i fremtiden 

2.1 Litteraturstudie 

2.1.1 Metodebeskrivelse og begrensninger 

Brann- og eksplosjonsvernloven, og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
(dimensjoneringsforskriften) med veiledning, er sentrale med hensyn til brannvesenets oppgaver. 
Brannvesenets organisering og oppgaver er beskrevet ut fra dette regelverket. 
 
Det finnes også andre lover og forskrifter som kan påvirke oppgaveporteføljen til brannvesenet, men dette er 
vurdert til å ligge utenfor rammene til dette prosjektet. Eksempel på lover som ikke er behandlet er lov om 
kommuner og fylkeskommuner og lov om interkommunale selskaper, som styrer delegeringsvedtak og 
kommunenes rett til å pålegge brannvesenene oppgaver. Vi har heller ikke gått vesentlig inn på krav i 
sivilforsvarsloven, ut over å nevne at denne stiller krav til ROS-vurdering i kommunene. Fysiske krav og 
andre personalmessige forhold omhandles i arbeidsmiljøloven. Det vil kunne påvirke vurderingen av 
utdanningssystemet uten at det er vurdert i dette prosjektet. Vi har heller ikke tatt hensyn til de forskjeller 
som eksisterer mellom regelverkene for Svalbard og for det øvrige Norge. Eksempelvis gjelder lov om 
brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk, og lov om eksplosive varer fortsatt på Svalbard. 
 

2.1.2 Introduksjon 

Brann- og eksplosjonsvernloven, § 9, gir følgende føringer om etablering og drift av brannvesen: 
§9. Etablering og drift av brannvesen  
Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende 
og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. 
 
Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best 
mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. 
 
Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å 
kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 
 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en 
annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at 
all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
 
Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av brannvesenet, og om krav til 
personellets kvalifikasjoner. 
 

2.1.3 Organisering og stillingsbeskrivelser 

Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen 
(dimensjoneringsforskriften), utfyller brann- og eksplosjonsvernlovens krav til hvordan brannvesen skal 
være organisert, og hvilken kompetanse som minst må finnes i brannvesenet for å ivareta de lovpålagte 
oppgavene på en tilfredsstillende måte /5/. Selv om etablering og drift av brannvesen er et kommunalt 
ansvar, stiller dimensjoneringsforskriften en del krav som begrenser den kommunale selvråderetten. Kravene 
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skal sikre at det i alle kommuner blir utført et minimum av brannforebyggende oppgaver, og at kommunene 
har en slagkraftig beredskapsstyrke med tilstrekkelig kompetanse og utrustning /5/. 
I henhold til lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §11, skal brannvesenet primært /6/: 

a) Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker 

b) Gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering a farlig stoff og ved 

transport av farlig gods på veg og jernbane 
d) Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner 
e) Være innsatsstyrke ved brann 
f) Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- 

og sårbarhetsanalyse 
g) Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 
h) Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 

Dimensjoneringsforskriften stiller krav til minimumsbemanning og kompetanse hos operative og 
administrative ledere, beredskapspersonell og personell i forebyggende avdeling på grunnlag av størrelsen på 
tettstedet/-ene (antall innbyggere). Forskriften stiller også krav til innsatstid1 til ulike objekter, for eksempel 
sykehjem, industri, tett bebyggelse etc. innenfor brannvesenets dekningsområde. Ethvert brannvesen skal 
organiseres med en brannsjef som forestår daglig ledelse av brannvesenet, en forebyggende avdeling og en 
beredskapsavdeling. I kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20 000 innbyggere, skal brannsjef og 
avdelingsledere være tilsatt i hel stilling. I mindre kommuner eller brannvernregioner, kan brannsjef og 
avdelingsledere tilsettes i deltidsstilling. Antall innbyggere i kommunen/regionen delt på 20 000 innbyggere 
angir minstekravet til årsverksandel /5/. Et eksempel på et organisasjonskart for et kommunalt brannvesen er 
vist i Figur 2-1. 

                                                      
1 Innsatstid defineres som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på skadestedet. 
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Figur 2-1 Eksempel på organisasjonskart for et kommunalt brannvesen. Eventuelle 

støttetjenester kommer i tillegg. 

Dimensjoneringsforskriften stiller spesifikke krav til ansvarsområde og kompetanse for personell som skal 
fylle de ulike stillingene.  
 
Kommunene er pålagt å søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å 
utnytte ressursene i regionen. Dette kan gjøres gjennom gjensidige bistandsavtaler, avtale om kjøp av 
tjenester, eller avtaler om etablering av felles, interkommunale brannvesen. Kommunene skal i tillegg være 
tilsluttet en regional nødalarmeringssentral, 110, og interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) /5/. 
 
Dimensjoneringsforskriften stiller krav til at kommunen skal sørge for at brannvesenet søker samarbeid med 
andre myndigheter. Veiledningen tar blant annet opp temaet ressursutnyttelse, med hensyn til varierende 
størrelse på kommuner og innbyggertall, samt utnyttelse av spesialkompetanse. Veiledningen skriver at "Det 
kan derfor være nyttig å legge opp til en mer effektiv utnyttelse av slik kompetanse på regionalt nivå"/5/.  
 

2.1.3.1 Brannsjef 

Brannsjefen er administrativ og operativ leder av brannvesenet, og defineres i dimensjoneringsforskriften §1-
4 som "den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven". 
Brannsjefen skal sørge for at det kommunale ansvaret for etablering og drift av brannvesen blir ivaretatt i 
henhold til kravene i lov og forskrift, og skal være delegert myndighet fra kommunen, slik at oppgavene 
brannvesenet tillegges kan utføres tilfredsstillende, både faglig og ressursmessig /5, 7/.  

Hovedoppgavene er gjennomføring av beredskapsoppgaver og forebyggende arbeid, herunder feiertjenesten. 
Brannsjefen er i brann- og eksplosjonsvernlovens §12 gitt overordnet ledelsesansvar i innsatssituasjoner, og 
skal inngå i overordnet vakt der slik etableres. Brannsjefen skal også sørge for at det til enhver tid er 
kvalifisert personell som utfører oppgavene feiertjenesten er pålagt. Dette gjelder også om kommunen velger 
å kjøpe denne tjenesten av en annen kommune eller av en privat aktør. 
 

Kommunestyre

Brannsjef

Leder forebyggende 
avdeling

Feing og tilsyn med 
fyringsanlegg

Forebyggende 
personell

Leder 
beredskapsavdeling

Vaktlag 1 Vaktlag 2 Vaktlag 3 Vaktlag 4
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2.1.3.2  Brannsjefens stedfortreder (varabrannsjef) 

Brannsjefen skal i henhold til dimensjoneringsforskriftens §2-5 ha en stedfortreder /5/. Brannsjefens 
stedfortreder skal ha den samme myndighet som brannsjefen, og vedkommende skal til enhver tid kunne gå 
inn i oppgavene til brannsjefen når denne ikke er tilstede. Ofte er denne funksjonen tillagt enten leder 
forebyggende avdeling eller leder beredskapsavdeling, så framt vedkommende fyller kvalifikasjonskravene 
som stilles til brannsjef. Stedfortreder skal inngå i overordnet vakt der slik er etablert /7/. 
 

2.1.3.3 Leder forebyggende avdeling/ leder beredskapsavdeling 

Ethvert brannvesen skal organiseres med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling /5/. 
Avdelingsledelsen skal sikre samordning og koordinering av avdelingens virksomhet med brannvesenets 
andre avdelinger til beste for kommunen eller brannvernregionen. Funksjonen skal sikre god og enhetlig 
kvalitet på avdelingens tjenester, og sørge for et godt HMS-arbeid, herunder kontroll med og oversikt over 
mannskapenes helse og fysikk, brannevaluering og avviksrapportering. Avdelingsledelsen skal sørge for at 
brannvesenets samlede kunnskap og erfaring om lokal risiko speiles i beredskaps- og innsatsplanlegging /7/. 
 
I kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20 000 innbyggere, skal funksjonene dekkes av personell i 
heltidsstillinger /5/. Er kommunen eller brannvernregionen mindre, skal andel årsverk beregnes på samme 
måte som for brannsjefen. I mindre kommuner og regioner bør stillingsandelene kombineres og legges til 
samme person, slik at man i størst mulig grad har ledere i heltidsstillinger. Ofte kan det være hensiktsmessig 
at leder av forebyggende avdeling i tillegg til ledelsesfunksjonen ivaretar andre forebyggendeoppgaver der 
hvor brannvesenet ikke har nok ressurser til å ha avdelingsledere i hele stillinger. Det samme vil kunne 
gjelde leder av beredskapsavdeling /7/. 
 

2.1.3.4 Forebyggende personell 

Forebyggende avdeling skal være bemannet med kompetent personell, slik at det utføres minst ett årsverk 
brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebygging pr. 10 000 innbyggere i kommunen eller 
brannvernregionen. Dersom brannvesenet påtar seg forebyggende oppgaver ut over det som er angitt i 
forskrift om brannforebygging, krever dette at brannvesenet blir tilført ytterligere ressurser /5/.  
 
Kravet er gitt som et minstekrav basert på erfaring, og angir hva kvalifisert personell normalt bruker av tid 
for å gjennomføre og følge opp lovpålagte tilsyn og annet forebyggende arbeid. Ett årsverk vil normalt kunne 
føre tilsyn med det brannforebyggende arbeidet i 70-80 særskilte brannobjekter på en tilfredsstillende måte. 
Brannvesenets forebyggende arbeid er nærmere beskrevet i SINTEF-rapporten Vurdering av brannvesenet – 
Kvaliteten i brannvesenets brannforebyggende arbeid /8/. 
 

2.1.3.5 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Kommunen er pålagt å sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir 
feid etter behov, og minst én gang hvert fjerde år. I tillegg skal kommunen sørge for at det føres tilsyn med at 
fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt, og ikke forårsaker 
brann eller annen skade. Slikt tilsyn skal utføres etter behov og minst én gang hvert fjerde år. Kommunen 
skal også sørge for at det etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til et fyringsanlegg, blir foretatt 
kontroll av anlegget. 
 
Feiertjenesten skal dimensjoneres ut fra behovet for feiing og tilsyn i den enkelte kommunen eller regionen. 
Lovpålagt feiing og tilsyn er normalt finansiert ved at innbyggerne betaler et gebyr for denne tjenesten. I 
noen kommuner og regioner gjør feiervesenet (eller brannvesenet) arbeidet med innkreving av gebyr selv, i 
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andre gjøres dette av kommunene sammen med øvrige kommunale avgifter. Arbeidet innenfor feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg er tredelt: 

- Feiing 
- Tilsyn med fyringsanlegg 
- Registrering av utført arbeid og ajourhold av feieregisteret 

 
Tilsynshjemmelen omfatter tilsyn med fyringsanlegget. Som forebyggende tiltak kan feieren også få i 
oppgave å sjekke slokkeutstyr og røykvarsler ved besøket. Dette vil da være en tilleggsoppgave som kan 
kreve at ekstra midler tilføres fra kommunen /9/. 
 

2.1.3.6 Beredskapspersonell 

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor gitte 
krav til innsatstid. Dimensjoneringsforskriften angir minstekrav til organisering, kompetanse og plassering 
av innsatsstyrken for at brannvesenet skal kunne ivareta en "liten" eller "større" brann eller ulykke. Samlet 
innsatsstyrke skal minst være 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 
Styrken organiseres normalt i vaktlag med minst 3 brannkonstabler og 1 utrykningsleder på hvert lag, hvor 
vaktlaget utgjør førsteinnsatsen ved en utrykning. Eventuelle støttestyrker, fører for tankbil, fører for 
snorkel- eller stigebil, kommer i tillegg /5/. Figur 2-2viser et vaktlags forberedelser for røykdykking under en 
øvelse ved Norges brannskole. 
 

 
Figur 2-2  Etablering av slangeutlegg før søk etter person i røykfylt bygning. Øvelse ved Norges 

brannskole.  

 

Hva som legges i begrepene "liten" og "større" ulykke er angitt i vedlegg 1 i veiledningen til 
dimensjoneringsforskriften, og vedlegget beskriver hvilke forventninger DSB har til brannvesenets 
håndteringsevne. En liten ulykke skal kunne håndteres av en innsatsstyrke på 4 mannskaper pluss eventuell 
støttestyrke. En større ulykke skal kunne håndteres av en samlet styrke på 16 mannskaper /7/. 
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Minstekravene til vaktberedskap er satt i forhold til antall innbyggere i tettstedet brannvesenet skal dekke, og 
er vist i Tabell 2-1. I tillegg stilles det krav om dreiende2, overordnet (se 2.1.3.8) vakt i kommuner eller 
brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2 000 innbyggere. Brannsjef og brannsjefens stedfortreder 
skal inngå i overordnet vakt /5/. 
 
Tabell 2-1 Minstekravet til vaktberedskap avhenger av størrelsen på tettstedet /5/. 

Spredt bebyggelse og 
tettsteder med inntil  

3 000 innbyggere 

Tettsted med 3 000 til  

8 000 innbyggere 

Tettsted med 8 000 til 
20 000 innbyggere 

Tettsted med over  

20 000 innbyggere 

Deltidspersonell uten 

vaktordning 

Deltidspersonell 

organisert i vaktlag med 

dreiende vakt 

Kasernerte vaktlag 

innenfor ordinær 

arbeidstid, 

deltidsmannskap med 

dreiende vakt resten av 

døgnet 

Kasernert vaktlag 

• over 50 000;   

2 vaktlag 

• over 100 000;   

3 vaktlag 

• over 170 000;  

4 vaktlag 

• osv. 

 + evt. vaktordning for nødvendig støttestyrke, eks. fører av stigebil/snorkelbil 

 

2.1.3.7 Deltidspersonell 

Deltidspersonell vil i denne sammenhengen si personell som har en annen hovedarbeidsgiver enn 
brannvesenet. Brannvesen hvor innsatsstyrken består av deltidspersonell benevnes ofte deltidsbrannvesen, 
selv om ledere kan være tilsatt i hel stilling. Følgende faktorer kjennetegner innsatsstyrken i et 
deltidsbrannvesen /7/: 

- Mannskapene har en annen hovedarbeidsgiver enn brannvesenet. Vedkommende må kunne forlate 
sitt arbeidssted umiddelbart ved utalarmering. 

- For å kunne oppfylle kravene til innsatstid, må mannskapene normalt bo og arbeide slik at de kan 
møte opp på den brannstasjonen de er tilknyttet i løpet av 4 minutter på dagtid og 6 minutter om 
natten.  

- Alle bærer personsøker eller tilsvarende utstyr for utalarmering. 
- Alt tilgjengelig mannskap møter opp på brannstasjonen ved mottatt alarm. 
- Øvelser og opplæring foregår utenfor ordinær arbeidstid. 

 
I tettsted med mer enn 20 000 innbyggere skal innsatsmannskapene ha brannvesenet som sin 
hovedarbeidsgiver. Vaktberedskapen organiseres i vaktlag på minst 3 brannkonstabler og utrykningsleder, 
samt eventuelle støttestyrker. Vaktlagene er kasernert, hvilket vil si at mannskapene bor på brannstasjonen i 
den perioden de har vakt. Dimensjoneringsforskriften angir minste antall vaktlag i forhold til tettstedets 
størrelse, slik at det i et tettsted med for eksempel 150 000 innbyggere skal være minst 3 vaktlag og 
nødvendig støttestyrke /5/. Øvelser og opplæring foregår innenfor ordinær arbeidstid /10/. 
 

                                                      
2 Dreiende vakt vil si at vakten er rullerende og døgnkontinuerlig; 24 timer i døgnet, 365 dager i året 
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2.1.3.8 Operativ ledelse 

Utrykningsleder er laveste ledelsesnivå i brannvesenet. Utrykningslederen leder førsteinnsatsen, og vil i 
mange tilfeller være premissleverandør for hvordan en oppgave blir løst. Inntil overordnet vakt er på stedet, 
vil normalt første utrykningsleder på stedet fungere som fagleder brann. 
 
Overordnet vakt ivaretar brannsjefens myndighet som operativ leder av brannvesenet, og betegnes ofte på 
skadestedet som fagleder brann. Overordnet vakt har overordnet ledelse av innsatsen, og fatter beslutninger 
på grunnlag av tilgjengelige ressurser, forhold på stedet og utrykningslederens løpende vurderinger. 
Overordnet vakt er som hovedregel døgnkontinuerlig og uten kaserneringsplikt (hjemmevakt). 
Vedkommende bærer personsøker og/eller radio, utalarmeres på samme måte som deltidspersonell, og skal 
straks være tilgjengelig på samband med nødalarmeringssentral og utrykningsleder. Vedkommende skal 
kunne lede flere innsatser samtidig og har en nøkkelrolle når det gjelder vurdering av behov for ytterligere 
bistand eller spesialkompetanse /7/. 
 

2.1.4 Primæroppgaver og tilleggsoppgaver i dag 

Oppgavene til brannvesenet er regulert i brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver /6/: 
"Brannvesenet skal: 
a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved 
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 
b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og 
ved transport av farlig gods på veg og jernbane 
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann 
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 
risiko- og sårbarhetsanalyse 
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den 
norske territorialgrensen 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker 
brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd. 
Departementet kan gi forskrifter om brannvesenets oppgaver." 
 
I henhold til dimensjoneringsforskriften /5/ kan brannvesenet pålegges andre oppgaver enn de som gis av 
brann- og eksplosjonsvernloven, § 11. Av veiledningen til dimensjoneringsforskriften /7/ fremgår det at 
eventuelle andre oppgaver skal være av beredskapsmessig karakter, og kan være statlige, fylkeskommunale 
eller sentrale eller lokale kommunale oppgaver pålagt etter andre lover. Oppgaver som kommer frem ved 
ROS-analysen, eksempelvis innsatsstyrke ved skred, ras, flom, store snøfall, omfattende snøfall etc., vil 
kunne være aktuelle beredskapsoppgaver for brannvesenet. Veiledningen viser også til at brannvesenet 
mange ganger utfører oppgaver som ikke har tilknytning til primæroppgavene, fordi det er økonomisk 
fordelaktig for kommunen. Disse oppgavene vil kunne karakteriseres som tilleggsoppgaver. En skjematisk 
oversikt over brannvesenets oppgaveportefølje er vist i Figur 2-3. 
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Figur 2-3 Brannvesenets oppgaveportefølje /6, 7/ 

 

2.1.5 Primæroppgaver og tilleggsoppgaver 10-15 år tilbake i tid 

Dagens brann- og eksplosjonsvernlov trådte i kraft 2002-07-01 (Svalbard, 2003-01-01), og erstattet lov 21. 
mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk, lov 14. juni 1974 nr. 39 om 
eksplosive varer samt lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v (brannvernloven) /11/. 
 
Brannvernloven fra 1987 ga følgende føringer for brannvesenets oppgaver og bemanning, § 8 /11/:  
"Brannvesenet skal 

a) Gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art 
b) Være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner 
c) Bistå med innsats ved andre ulykkessituasjoner 
d) Utføre andre oppgaver som legges til brannvesenet 
e) Etter anmodning, yte bistand i brann- og andre ulykkessituasjoner i sjøområder innenfor eller utenfor 

den norske territorialgrensen." 
 
Feiervesenets oppgaver var beskrevet i § 9 i samme lov: "Feiervesenet skal utføre feiing av røykpiper og 
andre røykkanaler og for øvrig utføre andre oppgaver som legges til feiervesenet" /11/. 
 
Med brann- og eksplosjonsvernloven som kom i 2002, fikk brannvesenet et selvstendig ansvar for å 
igangsette innsats ved andre ulykkessituasjoner enn brann. I tillegg ble ansvaret for å gjennomføre 
informasjons- og motivasjonstiltak for å øke kunnskapen om hvordan brann kan forebygges og håndteres tatt 
inn i lovteksten. I følge arbeids- og administrasjonsdepartementets vurdering, medførte lovutvidelsen i 
praksis ikke store forandringer, idet mange kommuner allerede hadde tillagt brannvesenet slike utvidete 
beredskapsoppgaver /12/. Departementet knytter også kommentarer til at oppgavene vil kunne variere 
mellom kommunene ut fra hva som framkommer gjennom kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyse, men 
peker på innsats mot trafikkulykker, akutt forurensning, ras- og sammenstyrtningsulykker, andre 
naturulykker og kjemikalieulykker som typiske eksempler på ulykkessituasjoner hvor brannvesenet forventes 
å kunne gjøre en innsats. 

Brannvesenets oppgaveportefølje

Primæroppgaver 

Brann- og eksplosjonsvernloven

• informasjon og motivasjon

• brannforebygging

• ulykkesforebygging, farlig stoff og 
transport av farlig gods

• forebyggende og beredskapsmessige 
oppgaver, krig og krise

• innsatsstyrke brann

• innsatststyrke akutte ulykker (gitt av 
ROS)

• innsatsstyrke ved brann og ulykker i 
sjøområder etter anmodning

• feing og tilsyn med fyringsanlegg

Primæroppgaver  

Veiledning til 
dimensjoneringsforskriften § 2-
6:

• Statlige, fylkeskommunale eller 
kommunale beredskapsplikter, pålagt 
etter andre lover

• Andre oppgaver som kommer frem i 
ROS

Tilleggsoppgaver

Formelle og uformelle avtaler

• Kommunale oppgaver uten tilknytning 
til primæroppgaver
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For feiervesenets arbeidsoppgaver medførte endringen fra kun feiing til også å omfatte tilsyn med 
fyringsanlegg, en omfattende endring i hverdagen. Feiing er i stor grad en serviceoppgave, mens tilsynet i 
langt større grad medfører at farlige forhold avdekkes. En vurdering av feie- og tilsynstjenesten gjort av 
SINTEF NBL i 2009, konkluderer med at brukerfeil ved fyring og tekniske feil ved skorstein og ildsted var 
årsak til 70 % av 569 boligbranner med registrert årsak piper og ildsteder i perioden 1997-2006 /9/.   
 

2.2 Undersøkelse av utrykningsstatistikk 

2.2.1 Metodebeskrivelse og begrensninger 

For videre å kartlegge utvikling av oppgaveporteføljen, er det gjort en undersøkelse av DSB sin statistikk 
over innrapporterte utrykninger. Hensikten var å vise grove utviklingstrekk for å undersøke om det har 
skjedd noen vesentlige forandringer i oppgavene for beredskapsavdelingene de siste 10-15 årene.  
 
Det er mulig at noen av utviklingstrekkene som kommer frem i statistikkanalysen kan skyldes 
underrapportering i en periode. Det vil være utenfor omfanget av dette prosjektet å gå i dybden på 
bakenforliggende årsaker til slike forhold. 
 

2.2.1.1 Hendelsesrapportering 

Med hjemmel i brann og eksplosjonsvernloven § 33, pålegges kommunen ved brannvesenet å rapportere 
opplysninger om branner, ulykker og uhell. Brannvesenet der hvor hendelsen har skjedd, eller som har 
slokkeansvar, er ansvarlig for å rapportere hendelsen til DSB /13/.  
 
Hendelsesrapporteringen er blitt endret fra og med 2010, og nå skal hendelsene vist i Tabell 2-2. 
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Tabell 2-2 Hendelsesrapportering fra brannvesenet til DSB fra 2010 /13/ 

 Brann i bygning (omfatter også sotbrann):  

o Enebolig 

o Rekkehus 

o Blokk / leilighet 

o Fritidsbolig 

o Garasje 

o Næringsbygg 

o Annen bygning 

 Annen brann:  

o Skog, gras / kratt 

o Fly 

o Passasjerskip 

o Lasteskip 

o Annet skip 

o Fritidsbåt 

o Campingvogn / telt 

o Tog 

o Trikk 

o T-bane 

o Buss 

o Lastebil 

o Personbil 

o Annet motorkjøretøy 

o Container 

o Tunnel 

o Annet 

 

 Uhell ved transport av farlig gods 

 Annet 

o Falsk alarm 

o Unødig alarm 

o Brannhindrende tiltak 

o Medisinsk bistand  

o Trafikkulykke 

o Hurtigfrigjøring 

o Frigjøring 

o Redningsoppdrag 

o Vannskade / oversvømmelse 

o Klimaskapt hendelse 

o Akutt forurensning 

o Dykkeroppdrag 

 
Brannvesenet skal ikke rapportere annen assistanse (for eksempel flaggheising og avtalt syketransport), 
trygghetsalarmer eller ambulanseoppdrag og ambulansetransport. Akutt utrykning for frakt av personer til 
ambulanse eller sykehus vil rapporteres under "Medisinsk bistand" /14/. 
 
Tidligere var det færre kategorier, og trygghetsalarmer, ambulanseoppdrag og ambulansetransport ble 
rapportert. DSB la i følge faktablad om Hendelsesrapportering fra brannvesenet om rapporteringen blant 
annet for å få mer oversikt over hva brannvesenet håndterer og hvilke oppgaver det har /13/. 
 
Før omleggingen ble utrykningskategorier som vist i Tabell 2-3 innrapportert til DSB. 
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Tabell 2-3 Hendelsesrapportering fra brannvesenet til DSB til og med 2009 /15, 16/ 

 Unødvendige utrykninger:  

o Falsk alarm 

o Unødig alarm 

 

 Brann i bygning, fly og skip  

  Bygning: 

o Enebolig 

o Rekkehus 

o Blokk / leilighet 

o Næring 

 

 Andre branner:  

o Brann i gras / kratt 

o Bilbrann 

o Pipebrann 

o Annen brann (ikke bygning) 

 

 Andre utrykninger og oppdrag 

o Brannhindrende tiltak 

o Trafikkulykke 

o Vannskade / oversvømmelse 

o Akutt forurensning 

o Ambulanseoppdrag 

o Trygghetsalarm 

o Annen assistanse (f eks flaggheising, 

avtalt syketransport) 

 Skogbranner 

 
En målsetning i prosjektet er å beskrive brannvesenets oppgaver de siste 10-15 årene. Ved å studere den 
årlige utrykningsstatistikken for perioden 1995-2010, vil det være mulig å se utviklingstrekk for de 
forskjellige typer utrykninger, og derved kan vi danne oss et bilde av oppgavene til beredskapsavdelingen. 
Omleggingen av innrapporteringen av utrykninger byr på utfordringer når man vil sammenligne statistikken 
med tall fra 2010 inkludert. Søket ble derfor begrenset til å omfatte 1995-2009. 
 
Utrykningsstatistikken for perioden 2000-2009 er søkbar i DSB sin databank /17/, i tabell 02 Brannvesenets 
utrykninger, etter parameterne "Hele landet", år 2000-2009, utrykningskategori 01Falsk alarm til og med 14 
Akutt forurensing. Se Figur 2-4. Statistikken for perioden 1995-1999 ble tilsendt oss i papirform etter 
henvendelse til DSB /18/. 



 

PROSJEKTNR 
107527 

RAPPORTNR 
NBL A11127 

VERSJON 
2 23 av 69 

 

 

Figur 2-4 Skjermbilde ved søk i DSBs database med brannvesenets utrykningsstatistikk  
   2000-2009. 

2.2.1.2 Gruppering av utrykningskategorier 

De forskjellige utrykningskategoriene ble inndelt i følgende grupper etter hvilken hovedkompetanse som 
anses som relevant for utrykningskategorien: 

1. Branner 
o Bygningsbrann 
o Pipebrann 
o Annen brann 
o Brannhindrende tiltak 

2. Brann i bil, campingvogn og båt 
o Bilbrann 
o Brann i campingvogn (og telt) 
o Brann i fritidsbåt 

3. Skogbrann og brann i gress / kratt 
o Skogbrann 
o Brann i gress / kratt 

4. Trafikkulykke 
5. Vannskade 
6. Akutt forurensning 
7. Ambulanseoppdrag (kun akutte utrykninger, ikke avtalt syketransport) 
8. Trygghetsalarm 
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2.2.2 Resultat 

En komplett figur som viser utviklingen av utrykningsstatistikken er vist i Vedlegg A.1. Der kan man se at 
"Unødig alarm" og Annen assistanse" sammen står for den desidert største andelen av alle utrykninger. 
"Ambulanseoppdrag" og "Trygghetsalarm" har tidligere stått for en stor andel av de innrapporterte 
utrykningene, men er i de senere år blitt kraftig redusert. Ut fra et perspektiv om brannvesenets oppgaver i 
forhold til kompetansebehovet har vi valgt å vise utviklingen av utrykninger unntatt "Falsk alarm" og 
"Unødig alarm", i Figur 2-5.  
 
Videre, for å fremheve utviklingstrekkene for de forskjellige kategoriene, er maksimum på y-aksen satt til  
10 000 utrykninger. Det betyr at "Ambulanseoppdrag" og "Trygghetsalarm" er kuttet ved det nivået, og vil 
bare delvis vises. "Annen assistanse" har overskredet nivået på 10 000 utrykninger gjennom hele perioden, 
og vil derfor ikke vises i hele tatt. Utviklingen for disse tre kategoriene går frem av figuren i Vedlegg A.1.  
 
Figur 2-6 viser utrykningene i perioden 1995-2009 gruppert i henhold til listen som er beskrevet i avsnitt  
2.2.1.2. 
 
 

 

Figur 2-5 Utrykningsstatistikk, unntatt falsk alarm, unødig alarm og annen assistanse, i perioden 
1995-2009. 
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Figur 2-6  Antall utrykninger, gruppert etter utrykningstype som beskrevet i avsnitt 2.2.1.2  i 
perioden 1995-2009. 

Forandringen fra 1995 via 2000 til 2009 i fordelingen av rapporterte utrykningstyper kan illustreres av Figur 
2-7 til Figur 2-12. I Figur 2-7 til Figur 2-9 er alle utrykninger unntatt falsk alarm, unødig alarm og annen 
assistanse inkludert. I Figur 2-10 til Figur 2-12 er også ambulanseoppdrag og trygghetsalarm ekskludert. 
Dette er gjort for å få en nærmere oversikt over de gjenstående utrykningskategoriene. 
 

 
Figur 2-7 Utrykninger i 1995, unntatt falsk alarm, unødig alarm og annen assistanse. 
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Figur 2-8 Utrykninger i 2000, unntatt falsk alarm, unødig alarm og annen assistanse. 

 
 

 

Figur 2-9 Utrykninger i 2009, unntatt falsk alarm, unødig alarm og annen assistanse. 
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Figur 2-10 Utrykninger i 1995, unntatt falsk alarm, unødig alarm, annen assistanse, 

ambulanseoppdrag og trygghetsalarm. 

 

 
Figur 2-11 Utrykninger i 2000, unntatt falsk alarm, unødig alarm, annen assistanse, 

ambulanseoppdrag og trygghetsalarm. 
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Figur 2-12  Utrykninger i 2009, unntatt falsk alarm, unødig alarm, annen assistanse, 

ambulanseoppdrag og trygghetsalarm. 

 

2.2.2.1 Diskusjon 

I løpet av 2000-tallet har antallet utrykninger til brann variert noe, og trenden ser ut å være svakt økende i 
antall, se Figur 2-6. Kategoriene "Skogbrann og brann i gress / kratt", "Brann i bil, campingvogn og 
fritidsbåt", "Vannskade", samt "Akutt forurensning" har i perioden 1995-2009 vært relativt uforandret, sett i 
forhold til antallet utrykninger som er blitt innrapportert.  
 
Antallet rapporterte ambulanseoppdrag ble redusert betraktelig fra 1995 til 2000. Om man ser på detaljer i 
statistikken, kan man se at et mindre antall brannvernregioner har hatt et stort antall ambulanseoppdrag i 
begynnelsen av perioden vi har sett på. Slike oppdrag har i mange tilfeller så godt som opphørt fra ett år til et 
annet. Dette kan muligens skyldes at oppgavene er overført til andre aktører.  
 
Tallet for utrykninger på trygghetsalarmer er blitt kraftig redusert i løpet av 2000-tallet, fra en topp i år 2000.  
 
Branner er i følge utrykningsstatistikken fortsatt den vanligste kategorien av utrykninger, selv om andelen av 
det totale antallet utrykninger avtar. Utrykning i forbindelse med trafikkulykker viser en økende trend i 
antall, og ser også ut til å utgjøre en stadig større andel av brannvesenets utrykninger. 
  

54 %

5 %

7 %

22 %

8 %
4 %

Branner

Skogbrann og brann i gress /

kratt

Brann i bil, campingvogn og

fritdsbåt

Trafikkulykke

Vannskade

Akutt forurensning



 

PROSJEKTNR 
107527 

RAPPORTNR 
NBL A11127 

VERSJON 
2 29 av 69 

 

2.3 Oppsummering av fremtidens samfunnsutfordringer som kan få betydning for 
brannvesenets oppgaveportefølje 

2.3.1 Metodebeskrivelse og begrensninger 

DSB utarbeider hvert år en nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR). Målsetningen vår har vært å 
oppsummere, med utgangspunkt i NSBR 2011, samfunnsutfordringer som kan ha betydning for 
brannvesenets oppgaveportefølje i fremtiden. Det er gjort et kort sammendrag av risikoområder som 
identifiseres i NSBR 2011, samt en vurdering av hvilke konsekvenser disse risikoområdene kan ha for 
brannvesenets oppgaveportefølje. 
 

2.3.2 Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2011 

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) peker ut 3 hovedkategorier innenfor det nasjonale 
risikobildet, se Tabell 2-4 .  
 
Tabell 2-4 Nasjonalt risikobilde, hovedkategorier identifisert i NSBR 2011 /4/. 

Hovedkategori Risikoområde Scenario 

Naturhendelser 1. Ekstremvær  Storm 

Energiknapphet 

2. Fjellskred Fjellskred 

Store ulykker 3. Pandemi Influensaepidemi 

4. Farlige stoffer Gassutslipp 

5. Skipsulykker Skipskollisjon 

6. Atomulykker Atomulykke 

Tilsiktede hendelser 7. Terrorisme Terrorangrep 

8. Sikkerhetspolitisk krise Sikkerhetspolitisk krise 

9. Cyberangrep Cyberangrep på finansiell 

infrastruktur 

 
Brannvesenets oppgaver med hensyn til slike hendelser nevnes ikke eksplisitt i NSBR 2011.  
 

2.3.2.1 Ekstremvær 

Ekstremvær omfatter eksempelvis hendelser som flom, skred, ras og nedbørmangel. Nedbørmangel i form av 
langvarig tørke i områder som per i dag kanskje ikke har dette problemet, kan føre til flere skogbranner.  
 
NSBR viser til at det trolig blir liten eller ingen endring i gjennomsnittlige vindforhold i Norge frem mot 
2100, og noe økt sannsynlighet for kraftig storm og orkan de nærmeste 10-årene. Områder som tidligere ikke 
har vært rammet, vil kunne bli utsatt for sterk vind og i uvanlige vindretninger. Skader på bygninger er 
typiske konsekvenser ved ekstreme vindforhold. Det vil til tider kunne være store nedbørsmengder. 
 
Nedbør og høyere temperatur vil i følge NSBR lede til hyppigere og større regnflommer og tidligere 
vårflommer i Norge. Høyere frekvens av perioder med stor nedbørintensitet forventes å øke sannsynligheten 
for jord- og flomskred. 
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Frekvensen av utrykningene for brannvesenet knyttet til denne type hendelser vil trolig øke. Andre 
konsekvenser vil kunne være at brannvesenets arbeid i forbindelse med forebygging og 
beredskapsplanlegging vil bli mer omfattende enn hva den er i dag. 
 

2.3.2.2 Fjellskred 

Fjellskred representerer i følge NSBR de alvorligste risikoene for naturhendelser i Norge. Det kan statistisk 
forventes 2 til 4 alvorlige fjellskred i Norge de nærmeste 100 årene. Hvis massene ved et fjellskred treffer 
vann, kan det oppstå flodbølger. Brannvesenet vil utføre sine redningsoppgaver i sammenheng med dette, 
men oppgaveporteføljen vil ikke endres.  
 

2.3.2.3 Pandemi 

Pandemier vil trolig ikke påvirke brannvesenets oppgaveportefølje, men vil være vesentlig for 
beredskapsevnen. 
 

2.3.2.4 Farlige stoffer 

En rekke ulykker er mulige både ved transport av farlig gods, og ved håndtering av farlige stoffer ved 
stasjonære virksomheter. Transport av farlig gods er omfattende og det geografiske nedslagsfeltet er stort. 
Noen av de stasjonære virksomhetene er plassert nær bebygde områder. Hendelser kan være knyttet til både 
ulykker og terrorhandlinger. Ammoniakk og klorgass er identifisert som de mest aktuelle typer farlig stoff 
ved en hendelse i Norge. Ulykker i forbindelse med farlig gods vil være høyst relevante oppgaver for 
brannvesenet.  
 

2.3.2.5 Skipsulykker 

Det er sammenheng mellom omfanget av skipstrafikken og antall ulykker til sjøs. En stor risiko ved 
sjøtransport er knyttet til ukontrollerte utslipp av giftige og miljøskadelige stoffer. Den russiske 
sjøtransporten av olje langs den norske kysten forventes å øke i fremtiden. Brannvesenet vil kunne spille en 
viktig rolle ved eventuelle skipsulykker. 
 

2.3.2.6 Atomulykker 

Nordområdene har mange potensielle kilder for store radioaktive utslipp. Sannsynligheten er lav, men 
konsekvensene vil kunne være svært alvorlige. Brannvesenet har kanskje ikke et stort behov for å ha god 
beredskap for å håndtere en atomulykke Det er imidlertid sannsynlig at brannvesenet bli brukt ved eventuell 
evakuering og varsling, med tanke på brannvesenets raske responstid.  
 

2.3.2.7 Terrorisme 

Brannvesenet vil respondere på konsekvensene ved terrorisme, særlig ved utløst bombe, brann og redning 
ved sammenraste bygninger, samt ved evakuering.  
 

2.3.2.8 Sikkerhetspolitisk krise  

Hovedutfordringen for Norge angis i NSBR å være knyttet til ressursforvaltning, og at fremtidige 
utfordringer for norsk sikkerhet vil være politisk press og krenkelser mot norsk suverenitet. Her vurderer vi 
at brannvesenet ikke vil spille en vesentlig rolle utover det å rykke ut som redningstjeneste.  
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2.3.2.9 Cyberangrep 

Vi vurderer ikke at brannvesenet vil ha en relevant oppgave ved cyberangrep. Imidlertid vil brannvesenet 
eksempelvis kunne bli utsatt for angrep på sambandssystemet slik at det slutter å virke. Angrep på en 110-
sentral vil kunne få alvorlige konsekvenser for brannvesenet og for hvordan de kan utøve sine oppgaver. 
 

2.4 Sammendrag og konklusjoner 

Primæroppgavene til brannvesenet er regulert i brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets 
oppgaver som fastslår at brannvesenet har ansvar for følgende: 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 

transport av farlig gods på veg og jernbane 
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann 
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og 

sårbarhetsanalyse 
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
Primæroppgavene til brannvesenet kan også pålegges gjennom statlige, fylkeskommunale eller kommunale 
beredskapsplikter, pålagt etter andre lover. Tilleggsoppgaver kan for eksempel bestå av kommunale 
oppgaver som ikke har noen tilknytning til primæroppgaver, og kan gjennomføres på formell eller uformell 
basis. 
 
Den største forandringen som brann- og eksplosjonsvernloven som trådte i kraft i 2002 medførte for 
brannvesenet, var fremfor alt at det fikk et selvstendig ansvar for å igangsette innsats ved andre 
ulykkessituasjoner enn brann (for eksempel innsats ved trafikkulykker, akutt forurensning, ras- og 
sammenstyrtningsulykker, andre naturulykker og kjemikalieulykker), samt ansvar for å gjennomføre 
informasjons- og motivasjonstiltak om brannforebygging. Disse forandringene var imidlertid noe som 
allerede var blitt gjennomført i mange kommuner. For feierne betydde den nye brann- og 
eksplosjonsvernloven at tilsyn med fyringsanlegg ble en ny oppgave i tillegg til feiing. 
 
Utrykningsstatistikken tyder på at trafikkulykker er blitt den vanligste utrykningskategorien frem til 2009, og 
at trenden har vært stadig økende i perioden 1995-2009. Antallet utrykninger til bygningsbranner har vært 
svakt nedadgående i samme periode. Når man slår sammen flere forskjellige kategorier utrykninger tilknyttet 
brann (bygningsbrann, pipebrann, annen brann samt brannhindrende tiltak), ser man at denne gruppen i antall 
er noe voksende men relativt stabil.  
 
Rapporterte utrykninger i forbindelse med ambulanseoppdrag og trygghetsalarm er blitt kraftig redusert i 
perioden. Spesielt trygghetsalarm representerer imidlertid fortsatt en betydelig andel av de innrapporterte 
utrykningene i 2009. 
 
Hvis man ser bort fra utrykninger i forbindelse med falsk alarm, unødig alarm, annen assistanse, 
ambulanseoppdrag og trygghetsalarm, viser DSB sin utrykningsstatistikk at fordelingen av innsatser har 
holdt seg relativt stabil gjennom tidsperioden 1995-2009, med unntak av at både antallet og andelen 
utrykninger i forbindelse med trafikkulykker har økt. Andelen utrykninger i forbindelse med brann ser ut å 
ha avtatt i samme periode, men antallet utrykninger i forbindelse med brann har økt. 
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Brannvesenets oppgaver med hensyn til hendelser nevnes ikke eksplisitt i Nasjonal sårbarhets- og 
beredskapsrapport (NSBR). Imidlertid kan hendelser knyttet til ekstremvær og håndtering av farlige stoffer 
være områder hvor brannvesenet kan forvente seg flere oppgaver i fremtiden. 
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3 Kartlegging av utdanningstilbudet for personell i brannvesen i Norge i dag, og Norges 
brannskole sitt syn på utvikling av utdanning og oppgaver  

3.1 Metodebeskrivelse og begrensninger 

Utdanningstilbudet er kartlagt med tanke på om tilbudet er oppdatert med hensyn til utviklingen i 
brannvesenets oppgaveportefølje. Kartleggingen er delvis gjort på grunnlag av en gjennomgang av 
dimensjoneringsforskriften med veiledning. Det er også foretatt et studiebesøk ved Norges brannskole, hvor 
representanter for Norges brannskole beskrev sitt syn på utdanning og oppgaveportefølje. Det er ikke 
gjennomført en kartlegging av alternative utdanningstilbud, det er kun gitt et fåtall eksempler. De regionale 
kursstedene som Norges brannskole har avtale med eller heller ikke nærmere beskrevet.  
 

3.2 Dagens utdanningssystem - litteraturstudie 

Utdanningssystemet for brannvesenet er i dag basert på utdanning etter ansettelse. Dette gjelder på alle nivå i 
brannvesenet innenfor de stillingskategorier som dimensjoneringsforskriften setter krav til. Primært foregår 
yrkesutdanningen i regi av Norges brannskole, men dimensjoneringsforskriften åpner for at DSB kan 
godkjenne yrkesutdanning fra annen utdanningsinstitusjon /5/. 
 
Kommunen har ansvar for at alt personellet i brannvesenet har tilfredsstillende kvalifikasjoner og at det 
gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med en hyppighet, et omfang og innhold som gjør at 
personellet har nødvendige kvalifikasjoner til å løse de oppgaver det kan forventes at de blir stilt overfor /5, 
7/. 
 
Ofte tas det opp mange nye brannkonstabler samtidig gjennom opptaksprøver som tester søkerne fysisk og 
psykisk. De fleste brannvesen stiller krav om fag- eller svennebrev ved ansettelse, og sikrer gjennom dette et 
mangfold av yrkesbakgrunner som i sum gjør brannvesenet godt rustet til å løse oppgavene det står overfor 
/7/. 
 
I deltidsbrannvesen stilles det krav til at mannskapet bor og arbeider i nærheten av brannstasjonen. I 
tettsteder hvor mange pendler til jobb, kan dette by på en særlig utfordring.  
 
Nye brannkonstabler skal etter ansettelse gjennomføre en grunnleggende systematisk opplæring over 2 år i 
eget brannvesen. Norges brannskole har utarbeidet en læreplan med mål og innhold for internopplæringen. I 
løpet av disse 2 årene skal brannkonstabelen gjennomføre et nettbasert kurs i brannvern og brannskolens 
grunnkurs. Grunnkurset går over 8 uker, og arrangeres både sentralt (det vil si på Norges brannskole) og 
regionalt.  
 
For deltidspersonell er det utarbeidet en desentralisert versjon av grunnkurset, hvor undervisningsopplegget 
gjennomføres som en kombinasjon av selvstudium, kveldsundervisning, lørdagssamlinger og en avsluttende 
praksisuke. Kurset gjennomføres regionalt, og brannvesenet er dermed i mindre grad belastet med utgifter til 
frikjøp av arbeidstakere fra sine hovedarbeidsgivere. Et annet moment er at tiden brannkonstabelen er borte 
fra familien også reduseres gjennom denne ordningen, hvilket kan gjøre det lettere gjennomførbart for 
mange.  
 
Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel ligger til grunn for videre utdanning innenfor brannvesenet, 
unntatt for forebyggende personell og ledere som kan følge "kort" eller "akademisk" utdanningslinje, se 
Figur 3-1 og Figur 3-2. 
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Figur 3-1 Utdanningsmodell – lang linje /7/. 
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Figur 3-2 Utdanningsmodell – kort eller akademisk linje /7/. 



 

PROSJEKTNR 
107527 

RAPPORTNR 
NBL A11127 

VERSJON 
2 36 av 69 

 

Dimensjoneringsforskriften stiller krav til gjennomført yrkesutdanning for alle nivåer. Utdanningen på de 
ulike nivåene gjennomføres som kurs av varierende lengde ved Norges brannskole. De fleste 
kompetansegivende kurs gjennomføres innenfor 1 til 8 uker /19/. 
 

3.2.1.1 Forebyggende personell 

Dagens utdanning innenfor brannvesenet er i stor grad en etatsutdanning.  
 
Kravet til kompetanse til forebyggende personell er gitt i § 7-6. Forebyggende personell. 
Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:  
- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt 

brannteknisk utdanning på samme nivå, eller  
- yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, eller  
- fagutdanning som feiersvenn.  
 

3.2.1.2 Feiere 

Feierutdanningen ligger innenfor rammene av videregående utdanning, hvor feierfaget er et særløpsfag med 
3 års læretid etter fullført grunnkurs i tekniske byggfag eller lignende. Feierutdanningen avsluttes med en 
svenneprøve /7/. Norges brannskole tilbyr fagopplæring innenfor feiefaget i form av tre kursopphold på 
brannskolen på til sammen 17 uker. Ole Vig videregående skole i Stjørdal, Nord-Trøndelag, har siden 2008 
tilbudt fagopplæring innenfor feierfaget i form av et samlingsbasert undervisningsopplegg på inntil 2 uker 
om gangen, til sammen 10 uker fordelt på 1,5 år. Både Norges brannskole og Ole Vig videregående skole 
tilbyr tilsvarende undervisningsopplegg for praksiskandidater innenfor feierfaget, og utdanningen avsluttes 
med svenneprøve på samme måte som lærlingeordningen /19, 20/. 
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3.2.1.3 Ledere 

Tabell 3-1 viser minimumskravene til ledere i brannvesenet.  
 
Tabell 3-1 Minimum kompetansekrav til ledere i brannvesenet /5/. 

Stillingskategori Størrelse på brannvernregion Kompetansekrav 

Brannsjef Inntil 20 000 innbyggere Gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern 

og Beredskapsutdanning trinn III og enten ha: 

- Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole 

eller annen relevant høgskole, eller 

- Kvalifikasjoner og minst to års erfaring som 

leder for forebyggende avdeling, eller 

- Kvalifikasjoner og minst to års erfaring som 

leder for beredskapsavdeling. 

 Mellom 20 000 og 50 000 

innbyggere 

Gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern 

og Beredskapsutdanning trinn III og enten ha: 

- Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole 

eller annen relevant høgskole, eller 

- Minst 2 års erfaring som brannsjef i kommune 

med inntil 20 000 innbyggere. 

 Over 50 000 innbyggere Gjennomført beredskapsutdanning trinn III og enten ha: 

- Eksamen fra teknisk høgskole eller annen 

relevant universitets- / høgskoleeksamen, eller 

- Kvalifikasjoner som brannsjef i kommune eller 

region med inntil 50 000 innbyggere, og minst 5 

års erfaring. 

Brannsjefens 

stedfortreder 

(varabrannsjef) 

 Tilsvarende kvalifikasjoner som leder av forebyggende 

avdeling eller leder av beredskapsavdeling. 

Leder for 

beredskapsavdeling 

 Gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern 

og enten ha: 

- Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, 

annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt 

brannteknisk utdanning på samme nivå, eller 

- Kvalifikasjoner som utrykningsleder i 

heltidsbrannvesen, eller 

- Minst to års erfaring som forebyggende 

personell. 

Leder for 

forebyggende 

avdeling 

 Gjennomført beredskapsutdanning trinn III og ha enten: 

- Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole 

eller annen relevant høgskoleutdanning eller 

særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, 

eller 

- Kvalifikasjoner som utrykningsleder i 

heltidsbrannvesen. 

Operatør på 

nødalarmerings-

sentral 

 Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel, 

beredskapsutdanning trinn I, samt yrkesutdanning for 

operatør på nødalarmeringssentral. 
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3.2.1.4 Utrykningsførerbevis 

Per i dag dekkes ikke kravene til utrykningsførerbevis for den som skal føre kjøretøy under utrykning 
innenfor det ordinære utdanningsløpet. Dette er i første rekke en økonomisk utfordring, og belaster muligens 
deltidsbrannvesen mer enn heltidsbrannvesen, idet det stilles større krav til at alle skal kunne alt i et 
brannvesen uten vaktordning. Det samme kan gjelde krav til førerkort klasse C, lastebil. Tidligere ble 
utrykningskjøretøy gjerne registrert som motorredskap som kunne føres av person med førerkort klasse B, 
samtidig som mange fikk muligheten til å ta førerkort for lastebil i løpet av den militære 
førstegangstjenesten.  
 

3.2.2 Annet utdanningstilbud 

Veiledningen angir også muligheter for alternative utdanningsveier, se også Figur 3-2. Noen eksempler på 
relevant utdanningstilbud utenom Norges brannskole: 

 Beredskapsledelse, Høgskolen i Molde 
 Internasjonal beredskap, høgskolene i Harstad og Narvik 
 Branningeniør, Høgskolen Stord/Haugesund 
 Sivilingeniør eller mastergrad i tekniske fag 

 

3.3 Utdanningstilbud – Norges brannskole 

Norges brannskole ble etablert under 2. verdenskrig i et samarbeid mellom Oslo brannvesen og Norges 
Brandkasse. Staten overtok driften av skolen i 1968. I 1993 flyttet skolen til anleggene til Nordnorsk 
opplæringssenter for oljepersonell (NNO) i Tjeldsund i Nordland. Skolen har internatkapasitet for 124 
personer til enhver tid, og normalt bor det 80-110 personer der. Totalt areal er 194 000 m2, og skolen har 53 
ansatte.  
 
De nyeste fasilitetene er et øvingsfelt med egen brannstasjon for øvelse på slokking av brann i fly. Dette 
øvingsfeltet brukes for opplæring av Avinor-ansatte. Ellers har man blant annet mulighet for å øve på 
hendelser som involverer tog, bygninger og kjøretøy etc. /21, 22/. 
 
Brannskolen er også involvert i kurs i oljevernberedskap i regi av NOFO (Norsk Oljevernforening For 
Operatørselskap). Dette kurset gjennomføres regionalt. 
 
DSB finansierer kursene som holdes i regi av Norges brannskole. Kommuner som sender ansatte til skolen 
betaler for opphold, mat, velferdspenger og reise. For deltidsbrannvesen vil det også være en kostnad for å 
"kjøpe fri" kursdeltakeren fra hans eller hennes hovedarbeidsgiver.  
 
Kursene som tilbys i 2012 er beskrevet i Tabell 3-2. 
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Tabell 3-2 Kurs for personell i brannvesenet ved Norges Brannskole i 2012 /19/. 

Nettbasert kurs i brannvern 

Grunnkurs 

Grunnkurs for deltids brannpersonell 

Beredskapsutdanning trinn 1 

Beredskapsutdanning trinn 2 

Beredskapsutdanning trinn 3 

Enhetlig ledelsessystem (ELS) 

Forebyggende kurs 

Instruktørkurs 

Kurs for alarmsentraloperatører 

Skadestedslederkurs 

Yrkeslærekurs i feierfaget del 1 

Yrkeslærekurs i feierfaget del 2 

Lærlingskolen – feierutdanning 

Grunnleggende opplæring i skogbrannslokking 

Kurs innen beredskap mot akutt forurensning 

 
Det blir også holdt kurs andre steder enn på skolen i Tjeldsund. Norges brannskole vil da først godkjenne 
kursene, kurslokaler og øvelsesanlegg. Kursleder vil bli kvalitetssikret, og det stilles krav til instruktørkurs 
eller bakgrunn i pedagogikk.  
 
Norges brannskole er ansvarlig for det faglige innholdet ved utdanningen til RITS3-gruppene, men disse 
kursene holdes regionalt. Da brannskolen ikke har RITS-kompetanse selv, innhentes ekstern ekspertise.  
 
Forsvaret har egen brannutdanning på flyplassen på Rygge. Forsvaret ønsker å stå for undervisningen selv, 
men de samarbeider med hensyn til læreplaner, slik at forsvarets kurs kan være kompetansegivende 
utdanning også for arbeid i brannvesen. Dette gjelder både lufthavntjeneste og mer ordinær beredskap. 
 

3.3.1 Utdanning for deltidspersonell 

Norges brannskole anslår at omlag 4 500-5 000 av totalt rundt 8 500 deltidsbrannmenn per i dag trenger 
grunnutdanning i henhold til forskriftskrav. Dette skal være gjennomført senest 31. desember 2012, men 
dette vil i følge Norges brannskole ikke være mulig. Årsaken angis ikke å være kapasitetsmangel ved 
brannskolen, men at altfor lite midler er satt av for å gjennomføre kompetansehevingen, og at de midler som 
er satt av er blitt skjevt fordelt. Det oppgis at Justisdepartementet satte av 9 millioner kroner til utdanning av 
deltidsmannskaper, hvorav omtrent halvparten ble fordelt til Oslo, som ikke har deltidsbrannmenn. 
Kostnadene for et kurs i 2011 er 10 000 kr per person.  
 
Det er varierende kommunale ressurser rundt om i landet, og det er i følge brannskolen i mange tilfeller en 
kamp om midler til oppbygging av kompetanse. Der hvor kompetanseoppbygging av deltidsmannskap settes 
opp mot for eksempel sykehjemsplasser, blir kompetanseoppbyggingen nedprioritert. 
 

                                                      
3 Redningsinnsats til sjøs 
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3.3.2 Innhold i utdanningen 

Norges brannskole har selv mulighet for å ta beslutninger om mindre justeringer, slik som timefordeling og 
enkelte mindre deler av innholdet i kursene. Større endringer, som for eksempel forandringer i 
utdanningsmålet, vil kreve en revidering av kursplaner, som i sin tur krever et mandat fra DSB. En 
arbeidsgruppe med faginstans, interesseorganisasjoner etc., vil da bli nedsatt slik at endringer i kursene blir 
forankret. Føringer og konklusjoner hos DSB skal føre til at Norges brannskole operasjonaliserer. Dette 
forutsetter et nært og aktivt samarbeid. Norges brannskole gir utrykk for en viss grad av frustrasjon over en 
treg forandringsprosess siden de har et ønske om å forbedre seg, men mener samtidig at forandringer ikke må 
komme for raskt. Forandringer må være gjennomarbeidet.  
 

3.3.3 Kvalitet på kursene 

Det gjøres ukentlige evalueringer av kursene, samt ved avslutningen av hvert kurs. Innhold og instruktørene 
blir da evaluert av kursdeltakerne. I tillegg inviterer Norges brannskole årlig alle landets brannvesen på 
brannsjefsnivå, samt DSB, Avinor og NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) til brukermøte. 
Brannskolen opplyser at 12 brannvesen var representert ved siste møte.  
 

3.3.4 Satsningsområder og utvikling av Norges brannskole 

3.3.4.1 Fasiliteter og kursinnhold 

For noen år siden var det mye utvikling av Norges brannskole innenfor flybrann, ny kompetanse etc. Nå er 
det igjen behov for ny innsats, slik at skolen utvikler seg. Akkurat nå har man mest behov for renovering av 
øvelsesfeltet og flere øvelsesobjekt, samt et nytt internathotell. Det sies imidlertid at "vi arbeider i treg 
materie". Øvingsfeltet er stort sett tilpasset grunnkurs. Norges brannskole ønsker en kraftig utbygging av sitt 
øvingsfelt, slik at man får store og realistiske øvingsmuligheter for samferdsel, tunnel, offentlige 
kommunikasjonsanlegg, nyere biler, sammenraste bygninger, søk og redning. Skolen har hatt personale på 
kurs i USA innenfor søk og redning, nå mangler man bare øvingsfasiliteter. Oljevern er også et 
satsningsområde for skolen. 
 
Norges brannskole planlegger å fokusere i større grad på den psykiske delen av arbeidet til 
brannmannskapet, og har knyttet til seg instruktører og ressurser for å bli sterkere på dette. 
 
Når det gjelder innholdet i utdanningen, gir representantene for brannskolen uttrykk for at utdanningen ikke 
har fulgt utviklingen, fordi statistikken i følge brannskolen viser at antallet trafikkulykker har blitt flere enn 
antall branner. Denne utviklingen reflekteres ikke i utdanningen, som fortsatt fokuserer hovedsakelig på 
innsats ved brann. 
 
Det ble gitt noen eksempler på hvordan store hendelser har, eller kunne ha påvirket utdanningstilbudet: 

 Skogbranner i Froland (2008): dette har blant annet ført til at det nå holdes et par kurs i året på 
skogbrann. Disse kursene gjennomføres regionalt. Til våren 2012 vil det for eksempel være et kurs i 
Bergen. 

 Havari av lasteskipene MS Full City (2009) og MS Godafoss (2011): Disse hendelsene førte ikke til 
stor oljeforurensning sett i forhold potensialet, men bød likevel på store utfordringer som ikke er blitt 
gjenspeilet i utdanningen i tilstrekkelig grad. 

 Svineinfluensaen (2010): Denne hendelsen er ikke så relevant spesifikt for brannvesenet, men den 
viste behov for samhandling mellom etatene. 

 Skredulykke i Ålesund (2008): Norges brannskole mener at ikke noe har skjedd i utdanningen som 
følge av erfaringer og lærdom fra denne ulykken. Brannskolen har på eget initiativ etablert 
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kompetanse på sammenraste bygninger med hensyn til arbeidsmetoder, materiell og hvordan dette 
kan tas inn i opplæringen. Skolen har endel relevant utstyr, men de har ikke øvingsfasiliteter.  

 Terrorangrepet i USA 11. september 2001 påvirket ikke utdanningen av brannvesenet i følge Norges 
brannskole. Eksempel på faktorer som burde være relevant å se på, er sammenraste bygninger, 
menneskeskapte hendelser og bruk av skytevåpen på skadested. 

 
Urban redning og sammenraste bygninger kom inn i kursplan for grunnkurs i 2004. Opplæring i 
overflateredning, urban redning, trafikk og sammenraste bygninger utgjør til sammen en uke. Resten av de 7 
ukene vies til brann. 
 
Det gjennomføres skadestedslederkurs en gang per år. Kurset får gode skussmål fra politi og helsepersonell, 
men dårlige tilbakemeldinger fra brannvesenet. Norges brannskole mener grunnen til det er at brannvesenet 
opplever læringseffekten som dårlig. 
 
Norges brannskole ønsker å videreutvikle eksisterende kurs. Man ser blant annet på hva forventet startnivå 
skal være til den enkelte kursdeltakeren, og hva forventet sluttnivå skal være, samt om det er overlapping 
mellom kurs som følger hverandre. 
 
Norges brannskole har ikke spesiell kompetanse innenfor ROS-planlegging. Innenfor dagens 
utdanningsstruktur med korte kurs, er det ikke rom for mer utdanning på ROS enn det som tilbys i dag. Men 
i et system med fagskole eller høgskole kan man få til det. 
 
Brannskolen peker også på at kunnskap om politiske prosesser er vesentlig for brannvesenets 
gjennomslagskraft når det gjelder ressurstildeling. Dette er ikke en del av lederutdanningen som tilbys ved 
Norges brannskole i dag. 
 

3.3.4.2 Utvikling og kompetanse 

Norges brannskole ønsker å være et kompetansesenter i større grad enn i dag, og har som en del av den 
satsingen aktivt deltatt til bachelor-utdanningen i internasjonal beredskap som startet høsten 2011 ved 
høgskolene i Harstad og Narvik. Utdanningen tar imot 30 studenter hvert år, og har samfunnssikkerhet og 
beredskap som hovedfokus. Målgruppen er blant annet brannvesenet, men også mange andre 
samfunnsfunksjoner. 
 
Norges brannskole ønsker økt samarbeid med aktører fra høgskoler og universiteter, SINTEF, samt andre 
fagmiljøer. De opplever at disse aktørene er mer positive til samarbeid nå enn tidligere.  
 
Norges brannskole mener selv de er gode på opplæring, men ønsker å være mer aktive på utviklingsfronten. 
Brannskolen ønsker at de hadde ressurser til å ta seg av gode initiativer og idéer, slik at de kan fremme 
synspunkter om materiellanskaffelse og nye teknikker for bruk i brannvesenet. Norges brannskole ønsker å 
ha muligheten til å teste ut forskjellige nyheter innenfor utstyr til brannvesenet, som for eksempel nye typer 
hjelmer, sambandssystem og ny type skjærslokker. Man ser at det finnes mye godt materiell ute blant 
brannvesenene. Samtidig kan det være store variasjoner mellom ulike kommuner med hensyn til tilgjengelig 
materiell, siden det ikke finnes en sentral innkjøpsordning. Elevene ved skolen har i stor grad med seg eget 
verneutstyr, og det er et stort spekter av dette. De større brannvesenene, fremfor alt Oslo Brann- og 
redningsetat, er ofte premissleverandører for nytt utstyr og nye teknikker. Brannskolen har en unik mulighet 
å fange opp utviklingstrender fra mannskaper som er på kurs. Erfaringsutvekslingen ut over det som foregår 
innad i den enkelte kursgruppe er imidlertid lav. Med ressurser til en utviklingsavdeling, kunne Norges 
brannskole bli sentral med hensyn til å prøve ut nytt utstyr og nye metoder, og gi anbefalinger til landets 
brannvesen.  
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Flere aktører har bidratt til utvikling og nyskaping den senere tid: 

 Norsk luftambulanse har blant annet tatt initiativ til at trusler og bruk av våpen på skadested er tatt 
med på sine TAS4-kurs. De har også vært pådrivere av skadestedshåndboka. 

 Kurs i Enhetlig ledelsessystem (ELS). Ildsjeler i Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) har vært 
aktive når det gjelder tilpasning og implementering av ELS i Norge.   

 
Norges brannskole ønsker at skolen kunne være mer aktiv når det gjelder å arbeide med statistikken som 
DSB fører og analyserer. Det er mye lærdom i disse rapportene, og både rapporter og statistikkanalyser 
burde ha konsekvenser for hva som skal være inkludert i utdanningen. Hvis ikke annet blir vedtatt, tror 
brannskolen at endringer i brannvesenets arbeidsmåter og utdanningstilbud fortsatt vil skje på grunn av større 
hendelser. Disse faktorene gjør i følge brannskolen systemet for utvikling av brannvesenet reaktivt og ikke 
proaktivt. 
 
Norges brannskole står ikke på noen form for varslingsliste hos DSB ved store ulykker, og har heller ikke 
avsatt spesielle midler for å delta ved store ulykker for å lære og for å få erfaring. Brannskolen dro på eget 
initiativ til aksjonen etter Full City-havariet og observerte, men ellers har de ikke vært med på noen store 
hendelser.  
 
Brannskolen opplever seg som autonome i det at de har stor frihet å gjøre som de vil, så lenge de holder seg 
innenfor de økonomiske rammene og vedtatt læreplan. Brannskolen ønsker imidlertid et tettere brannfaglig 
samarbeid for å bedre ivareta brannvesenets utdanningsbehov. 
 
Det er en grad av sårbarhet med hensyn til instruktører og rekruttering av personell til Norges brannskole. 
Brannskolen ønsker å ha instruktører med fersk erfaring, men opplever at det kan være vanskelig å rekruttere 
personell fra heltidsbrannvesen. De mener at de merker en forskjell ved at det er blitt lettere å rekruttere 
rådgivere og undervisningsledere. Det er flere søkere til utlyste stillinger nå enn tidligere, og søkerne har i 
større grad relevant kompetanse. Brannskolen ser for seg at det kan være behov for å legge til rette for 
pendling, og at noen medarbeidere rekrutteres for kortere tidsrom (1-3 år). Samtidig påpekes det at det er 
viktig at noen medarbeidere blir ved skolen over lenger tid for å beholde kontinuitet. Betydningen av 
kompetanseheving blant de ansatte poengteres, også for de som ansettes for en kortere tidsperiode (vikariat, 
prosjektansettelse). 
 

3.3.5 Norges brannskole sitt syn på fremtidige oppgaver for brannvesenet 

Fordelingen av typer oppgaver endrer seg, og brannskolen mener at "Brann og redning" vil være en bedre 
benevning på brannvesenet i fremtiden. Brannvesenet har en spesiell rolle ute i kommunene, og fungerer som 
"alt-mulig-vesen". Norges brannskole er en brannskole, og dette gjenspeiles i kursinnholdet. Redningsdelen 
av kursinnholdet er beskjedent, og det er stort fokus på brannoppgaver. Oppgavene til brannvesenet har i 
følge brannskolen forandret seg formidabelt de senere år. Brannskolen ser dette, men mener dette ikke vises i 
kursplanen og opplæringen i tilstrekkelig grad. Det er mye fokus på røykdykking, hvilket også utgjør størst 
risiko for innsatspersonellet i dag. Innsats ved ulykker med farlig stoff utgjør også en risiko for personellet. 
Innholdet i utdanningen på dette feltet har økt, men behovet øker hele tiden. 
 
Nedenfor følger et antall utviklingstrekk og tema for fremtiden som Norges brannskole har identifisert. 
 

                                                      
4 Tverrfaglig Akuttmedisinsk Samarbeid 
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3.3.5.1 Samferdsel og transport 

Samferdsel vil være en omfattende oppgave også i fremtiden, med aktiviteter som berging av større kjøretøy 
og frigjøring av personer fra bilvrak. 
 
Førstehjelp og skadestedsledelse vil være viktige oppgaver. Dette er spesielt aktuelt for små brannvesen. 
Håndtering av skadested er det veldig lite av i utdanningen. Det samme gjelder opplæring i førstehjelp, som i 
dag utgjør kun 1 dag. 
 
Fly, tog og skipstrafikk vil være viktige kompetanseområder i fremtiden. Det virker som om RITS har stort 
fokus på persontrafikk, men brannskolen mener mer fokus bør legges på store godstransportfartøy. Ved 
transport av gods i containere på båt eller bane, kan det være en stor utfordring å finne ut i hvilken container 
det eventuelt brenner, hva den inneholder, og hva containerne ved siden av inneholder.   
 

3.3.5.2 Alarmsentraloperatør 

Norges brannskole ser for seg behov for oppbygging av alarmsentraloperatørkurs i forbindelse med innføring 
av Nødnett. 
 

3.3.5.3  Klima er en utfordring.  

Økt risiko for klimaskapte hendelser burde gjenspeiles i mer fokus på for eksempel redningsinnsats ved 
skred, flom o.l. 
 

3.3.5.4 Akutt forurensning.  

Det finnes ikke pålegg som sier at brannvesenet skal ha ansvaret for den interkommunale beredskapen mot 
akutt forurensning (IUA), men det er blitt slik fordi brannvesenet har gode forutsetninger med beredskap etc. 
Innsats ved akutt forurensning utgjør i dag en relativt liten del av grunnutdanningen ved Norges brannskole, 
det er kun satt av 1-2 timer til en orientering. 
 

3.3.5.5 Globalisering 

Globaliseringen har nådd brannvesenet. Norske brannfolk har vært engasjert i oppbygging av brann-, 
redning- og ambulansetjenesten ved Kabul International Airport i Afghanistan, og det kan bli aktuelt med 
flere oppdrag utenlands. Innhold i enkelte kurs må da tilpasses dette.  
 

3.3.5.6 Ny teknologi 

Teknologi skaper utfordringer, siden folk reiser fortere og høyere og bruker nye sikkerhetssystemer etc. 
Disse endringene påvirker brannvesenets oppgaver. Samtidig skaper ny teknologi muligheter. Eksempler 
som ble nevnt var roboter og droner som kan brukes til gjennomsøk av bygninger. Norges brannskole mener 
det er viktig at de muligheter og trusler ny teknologi representerer blir fulgt opp. 

3.3.5.7 Deltidsbrannvesen 

Det kan tenkes at arbeidsgivere i fremtiden vil være mindre villige å gi slipp på ansatte for å delta i 
redningsoppdrag. Med dagens utfordringer med hensyn til utdanning av deltidspersonell, kan det bli 
nødvendig å få på plass en aksept for ulik kompetanse for heltid og deltid, det vil si ulik kompetanse for dem 
som rykker ut.  
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3.3.5.8 Dugnadsmentaliteten i Norge 

Dugnadsmentaliteten ser ut til å være grunnleggende i dagens beredskap. Aktører som Norsk luftambulanse 
og Røde kors utfører viktige oppgaver innenfor beredskap og utvikling. Innenfor deltidsbrannvesen er det 
også et betydelig innslag av dugnad, da personellet har små stillingsandeler, og det derfor er forutsatt at dette 
er noe som gjøres i tillegg til vanlig jobb. 
 

3.3.5.9 Forebyggende – beredskap  

I følge brannskolen er det forholdsvis lite plankompetanse ute i kommune, region, fylke og stat. Skolen 
mener de har svart på dette gjennom utviklingen av bachelor-utdanningen i internasjonal beredskap som 
nevnes i 3.3.4.2.  Brannvesenet ses ofte på som en ressurs i beredskapsplanlegging for alle typer hendelser, 
uten at utdanningen for ledere i brannvesenet i særlig grad gir kompetanse på dette ut over planlegging av 
innsats i utvalgte objekter (objektplan). 
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3.4 Sammendrag og diskusjon 

Det er varierende kommunale ressurser rundt om i landet, og det er iblant en kamp om midler til oppbygging 
av kompetanse. Der hvor kompetanseoppbygging av deltidsmannskap settes opp mot for eksempel 
sykehjemsplasser, blir kompetanseoppbyggingen gjerne nedprioritert. 
 
Tilbudet ved Norges brannskole har ikke helt klart å følge med i utviklingen, og skolen har identifisert 
områder de ønsker å forbedre og utvikle seg på. Dette omfatter både faglig innhold og øvingsfasiliteter. 
Utviklingsprosessen og samarbeidet med DSB kan også utvikles og forbedres. Norges brannskole vil være et 
kompetansesenter, og ønsker en kraftig utbygging av øvingsfeltet sitt, slik at man får store og realistiske 
øvingsmuligheter på samferdsel, tunnel, offentlige kommunikasjonsanlegg, nyere biler, sammenraste 
bygninger, søk og redning.  
 
Utvikling og oppdatering av utdanningstilbudet kan ivaretas bedre ved at sentrale aktører som brannskolen er 
observatører ved større hendelser. Dette krever ressurser og en planlagt satsning fra myndighetene. 
 
Det ser ut som at utvikling innenfor brann og redning i stor grad drives frem av frivillige og ildsjeler. Dette 
gjør systemet sårbart og lite målrettet. Myndighetene oppfordrer til samarbeid og samordning lokalt og 
regionalt, men tar i liten grad sentral styring og initiativ.  
 
Norges brannskole identifiserer en rekke utviklingstrekk og tema som vil kunne være viktig å ha fokus på i 
fremtiden: 

 Samferdsel og transport 
 Alarmsentraloperatører 
 Utfordringer med klimaskapte hendelser 
 Akutt forurensning 
 Globalisering av brannvesenet, mer internasjonalt miljø 
 Ny teknologi – muligheter og trusler 
 Kompetansen i deltidsbrannvesen 
 Avhengighet av frivillige i beredskapen - dugnadsmentaliteten 
 Forebyggende og beredskapsplanlegging i et videre perspektiv  
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4 Utdypet kartlegging av utdanningstilbud og oppgaveportefølje i dag og i fremtiden ut fra 
brannvesenets perspektiv - arbeidsgruppe med ledere i brannvesenet 

4.1 Introduksjon 

2011-09-20 ble det arrangert en arbeidsgruppe. Hensikten med arbeidsgruppen var å få innspill fra ledere i 
brannvesenet til en kartlegging av oppgaveporteføljen og utdanningstilbudet for brannvesenet i Norge i dag 
og i fremtiden. Som diskusjonsgrunnlag ble det stilt spørsmål om blant annet oppgaver, utdanningssystem og 
kompetansebehov.  
 

4.1.1 Målsetning 

Målsetningen med arbeidsgruppen var å finne frem til svar på følgende problemstillinger: 
 

 Hvilke tanker har brannvesenets ledelse om hvordan brannvesenets oppgaveportefølje vil se ut i 
framtiden?  

 Hvordan ser brannvesenets ledelse på utdanningstilbudet, med tanke på faglig innhold og på 
kapasitet? Føler de at utdanningsopplegget samsvarer med de oppgaver de møter? Hvorvidt gjør det 
personellet i stand til å håndtere både store og komplekse hendelser, samt hendelser av mindre 
omfatning men med nye typer av utfordringer?  

 Hvilke vurderinger gjør brannvesenets ledelse av de fremtidige faglige utfordringene, med hensyn til 
kompetanse og kapasitet? I dette legges det en vurdering av organisering (lokalt, regionalt og 
nasjonalt), og robusthet (faglig kompetanse og bemanning). Hva skal til for at de skal føle seg i stand 
til å håndtere større og mer komplekse hendelser? 
 

4.2 Metodebeskrivelse 

I utgangspunktet ble brannsjefer fra 13 brannvesen samt leder for én 110-sentral invitert for å delta i 
arbeidsgruppen. Utvalget ble gjort i samarbeid med DSB, og var basert på at gruppen skulle representere 
forskjellige typer brannvesen i Norge (heltidsbrannvesen, deltidsbrannvesen, IKS, storby, små brannvesen 
som dekker store areal, kystnære).  9 av de inviterte brannvesenene var representert (noen med flere enn én 
deltaker), og alle disse representerte IKS eller storby. De IKS-ene som deltok var fra både tettbefolkete 
brannvernregioner og fra mer grisgrendte regioner.  
 
Det ble skrevet et referat som sammenstilte de diskusjoner som vi noterte oss fra selve arbeidsgruppen. 
Referatet ble sendt ut til alle som var invitert og alle deltakere ved arbeidsgruppen, slik at de skulle få 
mulighet til å komme med innspill, kommentarer og korrigeringer. Det var få kommentarer, men det er tatt 
hensyn til de innspillene som har kommet inn ved utarbeidingen av denne prosjektrapporten. 
 
En av de inviterte, som ikke hadde mulighet til å delta, oversendte en e-post med kommentarer og diskusjon 
basert på den informasjonen som ble gitt i invitasjonen. Disse synspunktene er blitt inkludert her. 
 
Arbeidsgruppen ble innledet med beskrivelse av prosjektet og forventninger til arbeidsgruppen, samt 
presentasjoner av deltakere. Erling Lae og Ann Christin Olsen-Haines fra det regjeringsoppnevnte utvalget, 
holdt en kort presentasjon fra det regjeringsoppnevnte utvalget som skal gjennomgå det samlete 
utdanningsbehovet i brannvesenet..  
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Arbeidsgruppen startet med en felles diskusjon med følgende problemstilling: 
 
Brannvesenets oppgaver går frem av brann- og eksplosjonsvernloven. Veiledningen til 

dimensjoneringsforskriften nevner "primæroppgaver" og "tilleggsoppgaver". Omfanget av disse 

tilleggsoppgavene vil være avhengig av kommunens ROS-analyse.  

• Gi eksempler på tilleggsoppgaver. 

• Er det et markert skille mellom omfanget av tilleggsoppgaver for kommunale brannvesen og IKS? Vil 

det påvirke kompetansen? 

• Opplever brannvesenet konflikter om hva som er deres oppgaver? (I forhold til andre etater, media, 

politikere, publikum, etc.).  

Kan dere gi eksempler på andre oppgaver dere ser for dere i fremtiden? 

 
 
Deretter ble deltakerne delt opp i 2 grupper som var noenlunde jevnt fordelt med hensyn til kommunalt/IKS, 
heltid/deltid, by/land. Gruppene ble bedt om å føre diskusjoner omkring tema som deretter skulle presenteres 
i plenum. Utgangspunktet for diskusjonene var: 
 
Dagens kompetanse 

 Hvilken kompetanse savner norske brannvesen med tanke på dagens oppgaver? 

 Hva må et lite brannvesen ha av kompetanse? Stort brannvesen?  (Fordeling av spesialister, RITS, etc.) 

 Samsvarer utdanningsopplegget med de oppgaver som brannvesenet møter i dag? Hvorfor? Hvorfor 

ikke? 

Utdanningssystemet i fremtiden 

Alternativ 1: Kurstilbud likt dagens system, Alternativ 2: Utdanning før jobb i brannvesen (f eks fagskole eller 

høgskole) 

 Finn 3 positive og 3 negative argumenter for og i mot de 2 alternativene. 

 Hvis gruppen må velge, hvilket alternativ er best, og hvorfor? 

Organisering 

Skal det være likt kompetansekrav til heltids- og deltidsmannskap? 

Hvorfor / hvorfor ikke? 

Spesialistkompetanse 

 Hva er spesialistkompetanse i dag, som må være basiskompetanse i morgen?  

Eksempler: byggesak, forurensning, gass, first responder, brannetterforskning, etc. 

 Hvordan skal tilgang på spesialistkompetanse sikres i fremtiden? 

 Gi eksempler på spesialistkompetanse som vil være nødvendig innenfor brannvesenet i fremtiden. 

 

4.2.1 Begrensninger 

Ingen av brannvesenene representert på arbeidsgruppen representerte kommuner/brannvernregioner under       
20 000 innbyggere. Det er mulig at dette vil kunne gjenspeiles i de samlete holdninger som presenteres her. 
 
I arbeidsgruppe som metode ligger det en risiko for at enkeltindividers synspunkter står frem som gruppens 
samlete mening. Imidlertid så det ut til å være relativt stor enighet blant deltakerne i arbeidsgruppen.  
 

4.3 Tema: Brannvesenets oppgaveportefølje i dag og i fremtiden 

Det finnes ikke et enkelt og entydig svar på hva som er primæroppgaver og sekundæroppgaver for alle 
landets brannvesen. Det åpenbare gis av brann- og eksplosjonsvernloven, §11. Utover det, vil risiko- og 
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sårbarhetsanalysen (ROS) for den enkelte kommunen styre hva som er en primæroppgave og hva som kan 
betraktes som en tilleggsoppgave. Etter ROS-analysen kan andre dokumenter og avtaler styre andre 
"bistandsoppgaver". 
 
Fremtidige oppgaver vil kunne være forebygging av ulykkeshendelser i et bredere perspektiv, for eksempel i 
forbindelse med klimaforandringer og samfunnsplanlegging. 
 

4.3.1 Tema: Spesialisering 

Deltakerne i arbeidsgruppen påpekte at det vil være umulig at alle brannvesen skal kunne utføre alle 
oppgaver. Brannvesenet har en stor vilje til å ta på seg oppgaver, og gode forutsetninger for å ha nødvendig 
beredskap og være først på innsatsstedet. Noen brannvesen har spesialisert seg innenfor spesifikke 
kompetanseområder, og derfor tatt på seg nye typer oppgaver. Et eksempel er redningsdykking. For noen 
oppgaver kan det oppstå en konkurransesituasjon med andre (frivillige) organisasjoner. 
 
I større og mer formelle organisasjoner (for eksempel IKS) vil det kunne være enklere for brannvesenet å 
definere oppgavene man skal ha ansvar for, samt å skille mellom hva som er brannvesenets primæroppgaver 
og hva som er bistandsoppgaver. Men det vil ikke være mulig å definere ett sett med oppgaver som er felles 
for hele landet. Noen brannvesen vil alltid ha behov for en spesifikk beredskap som andre ikke har behov for.  
 
Utarbeidingen av ROS-analyser har synliggjort bredden på og omfanget av de forskjellige oppgavene 
kommunene skal ha beredskap for. 
 

4.4 Tema: Samsvar mellom utdanningsopplegg og oppgaver og utfordringer brannvesenet 
møter 

Brannvesenet har bred kompetanse på mange forskjellige områder. Dette er en styrke, men gjør at det også 
stilles høye forventninger til hva brannvesenet skal kunne gjøre. Folk er trygge på at om man ringer 
brannvesenet, så får man hjelp, uansett situasjon. Det ble sagt at "Vi blir den siste vaktmesteren i byen til 
slutt". Om man slutter med å rekruttere folk med yrkesfaglig bakgrunn, vil det medføre at man mister mye 
praktisk kompetanse som er nødvendig for å løse de ulike oppgavene man har i dag. Det vil forandre 
brannvesenet mye. Det var derfor stor grad av enighet om at det er en styrke at folk har ulik fagkompetanse i 
bunn. Et annet aspekt er livserfaring, siden mannskapet i sitt arbeid stilles overfor vanskelige oppgaver og 
inntrykk som kan være krevende å håndtere. 
 

4.4.1 Innhold og kvalitet i utdanningen 

Det finnes mange ulike ROS-analyser ute i kommunene, med lite felles akseptkriterier. I den forbindelse 
bemerkes det at kompetansen for å utføre en ROS-analyse kan være mangelfull i mange kommuner. I en del 
tilfeller leies det inn ekstern kompetanse, og brannvesenet trekkes inn i arbeidet i ulik grad. Norske 
brannvesen savner kompetanse med hensyn til arbeid med ROS, men også med hensyn til risikoanalyse 
generelt, og planlegging av beredskap i videre forstand enn det som tradisjonelt regnes som forebyggende 
arbeid. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret pålegger kommunene å 
kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunene gjennom en helhetlig ROS-analyse, og 
utarbeide en beredskapsplan i forhold til dette. En del av dette ansvaret kan legges på brannvesenet.  
 
Det vil være et behov for å øke kompetansen på bygningstekniske fag og tekniske forskrifter blant de som 
arbeider med tilsyn og forebygging, slik at brannvesenet gis bedre forutsetninger for å kunne påvirke 
byggesaker til rett tid. 
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Feierutdanningen er rettet mot feiing og tilsyn av fyringsanlegg, som også er hovedoppgavene til feierne i 
dag. Mange fyringsanlegg er gassinstallasjoner, og det finnes et behov for å øke innholdet av dette faget i 
utdanningen.  
 
På grunnivå samsvarer utdanningsopplegget relativt bra med oppgavene brannvesenet i dag blir stilt overfor, 
men det for mye generell utdanning på Norges brannskoles kurs. De må spisses mer med ELS5, RITS etc. 
Grunnutdanningen kan gjerne også inkludere noe opplæring i fag som eventuelt kan betraktes som 
spesialistkompetanse (tungredning, ras, overflateredning), slik at også små brannvesen har kjennskap til disse 
områdene, selv om de ikke har fullverdig beredskap. Det forventes at det kan forenkle samarbeid med dem 
som har spesialistkompetansen. 
 
På ledelsesnivå samsvarer ikke utdanningsopplegget med utfordringene man møter, fordi det trenges mer 
lederkompetanse på alle nivåer. Dette går både på det å være leder, men også med hensyn til planlegging. I 
dag gir utdanningen ved Norges brannskole kompetanse i operativ ledelse, men ikke i administrativ ledelse. 
Lederutdanningen kan forbedres ved å spisses mer, i stedet for å kjøre generelle ledelseskurs. Dette ble 
eksemplifisert med utsagnet: "Maslows behovspyramide er med på alle kurs". Lederutdanningen må ha 
kvalitet, og kursene må ligge på riktig nivå i forhold til deltakerens forkunnskaper. For enkelte deltakere kan 
kursene bli på for lavt nivå, siden man må få med alle i undervisningsopplegget. Dette medfører at kursene 
på trinn 2 og 3 i nåværende form oppleves som mye repetisjon. Derfor burde det generelt være en form for 
forkunnskapskrav til hvert delkurs. Det bør også inkluderes undervisning som gir lederkompetanse i 
grunnutdanningen.  
 
For ledere i brannvesenet er det viktig å kunne uttrykke seg skriftlig. Bakgrunnen for ledere i brannvesenet er 
veldig ulik. Man burde kunne forutsette at de som kommer på lederkurs på Norges brannskole allerede har 
lederbakgrunn, siden de innehar en lederposisjon i kommunen eller brannvesenet, og derfor kan gå rett på 
fagutdanning. 
 
Det ble stilt spørsmål om det er riktig at alle penger skal sprøytes inn i Norges brannskole. Administrative 
kurs må kunne finnes andre steder. 
 
For beredskap må utdanningen sette mer fokus på håndtering av miljøskapte hendelser og ulykker, som for 
eksempel flom og ras. Det er også et behov for mer kompetanse på ulykker i forbindelse med transport av 
farlig stoff og kjemikalier.  
 
Kvaliteten på de enkelte kursene på Norges brannskole henger sammen med instruktørens kompetanse, noe 
som kan være sårbart.  
 

4.4.2 Alarmsentralen 

Dagens alarmsentral er både operasjonssentral og alarmsentral. De fleste er gode som operasjonsstøtte 
(operasjonssentral), og enda bedre som alarmsentral. Ytterst få av samtalene som kommer til sentralen er 
brannrelatert, men det er likevel viktig å ha brannmenn i sentralen. Det er ikke alle operatører som er like 
gode på det å håndtere en innringer, gode fagmennesker har ikke nødvendigvis operatørkompetanse. 
Operatørfaget er ikke et fag som brannvesenet har jobbet med, men i de siste årene er man blitt mer opptatt 
av å vurdere egenskapene til dem som skal sitte i sentralen, slik at de er egnet for oppgaven. ELS må inn i 
alle kurs i ulik grad. Et 1-årig påbygningskurs for å bli operatør ble vurdert som en interessant tanke. 

                                                      
5 Enhetlig ledelsessystem 
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4.4.3 Deltidsbrannvesen 

Det er en utfordring for deltidsbrannvesen å opprettholde nivået for grunnkompetanse som kreves for å 
utføre primæroppgavene. Andre oppgaver krever (for) mye kompetanse som det kanskje ikke alltid finnes 
ressurser til å opprettholde. Dette kan illustreres ved utsagnet: "En brann er en brann uavhengig av om 
mannskapene som skal slokke er heltidsansatte eller deltidsansatte". Det er en klar vilje til å ta på seg 
oppgaver, men også et krav om at dette skal gjøres best mulig. Derfor må først deltidsbrannvesenet komme 
på nivå med det som kreves i henhold til dimensjoneringsforskriften. Et problem i dag er at mange 
deltidsbrannfolk blir demotivert av å ha for mange oppgaver som de ikke har nok kompetanse til å løse.  
 
Deltidsansatte utrykningspersonell er tilknyttet brannvesenet i små stillingsandeler med krav om arbeids- og 
bosted innenfor 4-6 minutter fra brannstasjonen. Utfordringen ved å møte kravene til kompetanse i 
deltidsbrannvesenet ble eksemplifisert ved at en fast stilling kan være så liten som 0,96 %, og det var ikke 
uvanlig med stillinger på omtrent 2 %. De faste timene utgjør beredskapsvakt og planlagt øvelsestid. Timer 
til oppbygging av kompetanse og utrykning kommer normalt i tillegg.  
 
Brannvesenet opplever ikke at de har fått de pengene de er blitt lovet, og som ville vært nødvendig for å 
oppnå nødvendig kompetanse hos deltidsbrannvesenet. Engangsbevilgningen som ble gitt til deltidsreformen 
er ikke tilstrekkelig, og fordelingen ble feil i og med at bevilgningen til kommunene ble gjort på grunnlag av 
innbyggertall, ikke i henhold til antall deltidsmannskap.  
 

4.4.4 Plassering av Norges brannskole 

Det er en utfordring for kompetansehevingen at Norges brannskole ligger der den ligger. Lang reiseavstand 
for deltakerne medfører utfordringer med hensyn til motivasjon for å være lenge borte fra familie. 
Deltidsmannskap må frikjøpes fra hovedarbeidsgiver i lengre perioder ved deltakelse på kurs. Flere kurs, 
administrert av Norges brannskole, bør kunne holdes på andre steder i landet. 
 

4.5 Tema: Et system hvor utdanningen skjer før jobb i brannvesen (fagskole eller høgskole) 

Her presenteres et sammendrag av fordeler og ulemper med fagskole eller høgskole (dvs. formell utdanning) 
som et alternativ til dagens utdanningssystem, slik det ble diskutert i arbeidsgruppen. 
 

4.5.1 Dagens utdanningssystem 

 Dagens system gir fleksibilitet og et bra rekrutteringsgrunnlag fra et bredt samfunnslag, spesielt for 
kasernerte brannvesen. Som et eksempel fikk Oslo ved utlysning i 2011 500 søkere, hvorav 15 blir 
tilbudt jobb. Dagens aspiranter er dyktigere på data og teori enn før, men man observerer at de er 
dårligere på praktiske ting. Dette gjenspeiler kanskje en mer teoretisk tilnærming i dagens 
skolesystem? En utfordring fremover er altså at dagens aspiranter er bedre skolert teoretisk, men at 
de er svakere på det praktiske.  

 
 I dagens modell sikres arbeidserfaring på mange ulike fagområder, men i en annen utdanningsmodell 

vil brannvesenet få folk direkte fra skolen.  
 
‐ Dagens utdanningssystem stiller store krav til hvert enkelt brannvesen. Det gis litt i form av kurs ved 

brannskolen, men resten (sosialisering og opplæring), kanskje hovedparten, må tas i eget 
brannvesen. For å se hva som er nødvendig kompetanse i eget brannvesen og valg av oppgaver som 
brannvesenet skal utføre, kreves det kompetanse hos ledere i brannvesenet. Dette er særlig viktig på 
nivået for utrykningsledere og oppover.  
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‐ Som allerede nevnt, anses dagens lederutdanning å være svak. Det gis for lite lederkompetanse på 

hvordan man skal utnytte de menneskelige ressursene best mulig. Til sammenligning starter 
opplæringen i forsvaret med dette fra første dag.  

 
‐ En ulempe med dagens system, er at det i noen tilfeller bidrar til at man mister kompetent personell 

fra deltid til heltid. Det er et problem siden det allerede er for lavt kompetansenivå i 
deltidsbrannvesenet. 

 
 

4.5.2 Utdanning (fagskole eller høgskole) før jobb i brannvesen 

 Med hensyn til utgifter, vil det være positivt for brannvesenet med et høgskolesystem.  
 En formell utdanning vil bli felles for alle, og utdanningen vil kunne brukes mer på tvers i 

organisasjonen. 
 En formell utdanning, spesielt i form av høgskoleutdanning, vil følge samfunnets øvrige 

utdanningsmodeller. 
 Det vil kunne bli en bedre faglig forståelse ved lenger utdanning, og en bedre grunnleggende trening 

og opplæring. 
 

‐ De nye brannkonstablene vil være ungdom uten arbeidserfaring, i stedet for personer med 
fagbakgrunn og arbeidslivserfaring. 

‐ Man ser en risiko med at ferdigutdannede ungdommer går ut i arbeidsløshet, i og med at de vil være 
så spesialiserte, hvis de ikke får jobb i brannvesenet etter avsluttet utdanning. 

‐ Det vil være en svakhet med rene teoretikere, siden det å jobbe i brannvesenet er et fysisk krevende 
og praktisk yrke.   

‐ Søkermassen vil bli helt annerledes. I dag er den formidabel for stillinger som brannkonstabel i 
kasernert brannvesen.  

‐ Fagutdanning i forkant av ansettelse i brannvesenet  er ikke realistisk for deltidsbrannfolk, med 
utgangspunkt i organiseringen slik den ser ut i dag. 

 
En kombinasjon av dagens utdanningssystem og formell utdanning ble ansett som et godt alternativ for 
fremtiden. Et slikt system ville kunne ivareta de fordelene som en formell utdanning vil føre med seg. 
Imidlertid vil en formell utdanning ikke være løsningen for deltidsansatte slik de er organisert i dag. 
 
I valget mellom høgskole og fagskole som alternativer for formell utdanning, anses høgskole som langt over 
mål. En fagskole anses som mer hensiktsmessig. En slik fagskole bør ligge sentralt i landet, med hensyn til 
kommunikasjonsmidler fra store deler av landet, blant annet for å sikre en god søkermasse. 
 
Gruppen mener at det må være like kompetansekrav til heltids- og deltidsmannskap, i hvert fall på et 
grunnivå og innenfor primæroppgaver. Det er viktig for sikkerheten til innsatsmannskapene og for utfallet av 
oppgavene de står overfor. 
 

4.6 Tema: Fremtidige utfordringer (organisering og robusthet) 

4.6.1 Organisering 

Det er viktig å styre ressursene og avklare rolleforventning mellom brannvesen og kommune. IKS har et 
bestiller/leverandør-forhold som kommunale brannvesen i mange tilfeller ikke har. Et IKS kan da ha en liste 



 

PROSJEKTNR 
107527 

RAPPORTNR 
NBL A11127 

VERSJON 
2 52 av 69 

 

med tilleggsoppgaver som de har avtalt å ta på seg. Det ble sagt at å bli omorganisert i et IKS hjelper til å 
rydde i oppgavene. Et mindre, kommunalt brannvesen kan lett få tilleggsoppgaver av mindre relevant 
karakter (f eks løfte- og bæreoppgaver for hjemmetjenesten, hjelpe folk generelt, kjøre ut dokumenter til 
formannskapet).  En utfordring for norske brannvesen, er at rolleavklaringen vis-á-vis kommunen vil være 
individuell for hver enkelt kommune.  Det er en utfordring at brannvesenets ulike roller varierer i så stor grad 
fra kommune til kommune. Brannvesenet fremstår i dag som et lokalt anliggende, hvor det mangler en 
overordnet, nasjonal styring av virksomheten, slik som det finnes for eksempel for politi: "Vi er for mange 
og vi er for små!". 
 

4.6.2 Grunnkompetanse 

For primæroppgaver må det stilles krav til samme kompetanse hos små brannvesen som hos store. Det vil si 
at det skal være en basiskompetanse uansett størrelse på brannvesen. Sekundæroppgaver må tilpasses lokal 
risiko, og den regionale kapasiteten vil påvirke. Et lite brannvesen må ha kjennskap til egne begrensninger, 
og vite hvor man kan få støtte. Utsagnet "Store brannvesen må kunne det, mens små brannvesen må vite om 
det", illustrerer dette.  
 
Ideelt sett ville det være ønskelig med like kompetansekrav til heltids- og deltidsmannskap, men 
samfunnsmessig anses dette som umulig. Men det må være like kompetansekrav innenfor primæroppgavene. 
Den eneste forskjellen på brannbiler som rykker ut, burde kun være tiden det tar for utrykning. Det burde 
ikke være forskjell på grunnkompetansen til mannskapet som sitter i bilen. Dette er viktig, både med tanke 
på tjenesten som blir levert, og med tanke på sikkerheten for mannskapet. Det er også viktig å tenke på 
vedlikehold av kompetanse, dette er spesielt en utfordring for deltidsbrannvesen. 
 

4.6.3 Spesialistkompetanse 

Opplæring og utvikling innenfor spesialistkompetanse har mye å gjøre med organisering. Med et fragmentert 
brannvesen som i dag, må spesialistkompetanse være tilpasset lokale forhold.  Derfor må kompetansen 
bygges opp regionalt. Spesialistkompetanse blir ofte utviklet etter vurdert behov og tilgjengelige ressurser, 
gjerne av ildsjeler, i større brannvesen. Større enheter vil gi bedre tilgang på spesialistkompetanse. Det er 
viktig at denne kompetansen lokaliseres innenfor minst et brannvesen som da får ansvar for vedlikehold av 
kompetanse og eventuelt spesialutstyr. 
 
Det vil finnes behov som ikke alle har evne til eller ønske om å kunne fylle. Eksempler på disse er urban 
redning, tauredning og redningsdykking. I dag er det de som eier brannvesenet med den spesifikke ressursen 
som betaler for kompetanseoppbygging og vedlikehold. Med utgangspunkt i dagens organisering, er 
bistandsavtaler i dag om spesialkompetanse for dårlig. I dag får man tilgang til spesialister ved å ta direkte 
kontakt med brannvesenet der ressursen finnes. Dette gir stor grad av personavhengighet, fordi det forutsetter 
at noen kjenner noen osv. DSB tar ikke tak i dette, men refererer til kommunenes ansvar. Politiet har for 
eksempel spesifikke kompetansesenter. Brannvesenet er kommunalt, hvilket gjør at staten ikke tar ansvar for 
at det finnes et kompetansesenter for brannvesenet.  
 
Noen typer spesialistkompetanse er i noen deler av landet avhengig av ressurser innenfor frivillige 
organisasjoner, for eksempel redningsdykkere og alpine redningsgrupper, noe som kan gjøre beredskapen 
sårbar. Med en IUA-modell, eller en slags fylkesdugnad, vil det være mulig å spre kostnadene og øke 
tilgjengeligheten til spesiell kompetanse.  
 
Det er ønskelig at staten tar styringen for noen spesifikke tjenester, slik det er gjort med RITS-gruppene 
(RITS-Redningsinnsats til sjøs). Staten bør mene noe om hvor det skal finnes spesialister, slik at avstanden 
ikke vil være for lang fra ressursen til potensielle skadested. Det operative kan løses på samme måte som 
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RITS, slik at oppgavene fordeles på flere brannvesen, og disse da blir tildelt ressurser for å utvikle og 
opprettholde denne kompetansen. Det er ønskelig med en slags nasjonal beredskapsplanlegging, slik at 
spesialkompetansen kan forflyttes dit det behøves. 
 

4.6.4 Andre oppgaver 

Brannvesenet blir iblant også bedt om å ta ansvar for forhold og hendelser som er innenfor politiets 
ansvarsområde, noe som blir en ytterligere utfordring. Dette er særlig merkbart i områder som dekkes av 
deltidsbrannvesen. Eksempler er trafikkavvikling ved ulykker, og annet vakthold frem til nærmeste 
politienhet kommer fra til stedet. 
 
Nye energikilder i kjøretøy medfører andre risikoforhold som må ivaretas ved trafikkulykker. Eksempler er 
plassering av batteri, sikkerhetsinnretninger på hydrogenbiler osv. Mange brannvesen har god kompetanse på 
"vanlige" bilulykker, men savner kompetanse på tungbilredning, det vil si ulykker der lastebil eller buss er 
involvert.  
 

4.6.5 Vedlikehold av kompetanse 

Det er også viktig å huske på vedlikehold av kompetanse. Dette er spesielt en utfordring for 
deltidsbrannvesen. Da Norges brannskole legger opp til et A-kurs og et B-kurs (heltid og deltid), bidrar det 
til å øke spriket i kompetanse mellom heltidsmannskap og deltidsmannskap. 
 

4.6.6 Alarmsentralen 

Sentralen bør bestå av en person med lederutdanning på ganske høyt nivå. Opptakskrav til alarmsentralkurs 
er beredskapskurs trinn 1 (utrykningsleder), men det ville vært gunstig om personell i alarmsentralen også 
hadde utdanning eller erfaring på et høyere operasjonelt nivå. Det er langt fra det nivået i dag. 110-sentralen 
brukes til å planlegge operasjonen. Hvis man skal fortsette med 110 som i dag, må spisskompetansen til 
ledere av sentraler bli bedre.  
 
Det er for mange 110-sentraler i dag. Det er ikke behov for så mange sentraler, og det vil være en fordel for 
den samlete kompetansen ved sentralene, hvis antallet var lavere. Samtidig vil det være en risiko for at man 
mister kontakten mellom alarmsentralen og brannvesenet med et for lavt antall sentraler. Det vil kunne lede 
til at brannvesenet oppretter sine egne sentraler. Det vil altså være et behov for å finne det optimale antallet 
alarmsentraler for både å ivareta mengdetrening og oppnå nærhet mellom brannvesen og alarmsentral. 
 

4.7 Sammendrag og diskusjon 

Små brannvesen var ikke representert ved arbeidsgruppen i den grad som hadde vært ønskelig. De mindre 
brannvesenene som var invitert, hadde ikke anledning å delta. Derfor var kun brannvesen fra storby eller IKS 
representert, noe som kan medføre at spesielle utfordringer som mindre brannvesen møter, ikke vil være 
belyst i dette prosjektnotatet.  
 
Det var høy grad av engasjement blant deltakerne i arbeidsgruppen. Det var mange forskjellige typer 
problemstillinger, utfordringer og muligheter som ble belyst. Utfordringen med å gjengi et sammendrag av 
det som ble sagt i arbeidsgruppen, er å tydeliggjøre hva som var synspunkter som kom fra enkeltpersoner, og 
hva som var synspunkter som det var konsensus om. Dette notatet har fått en annen struktur enn det referatet 
som sendes ut til deltakere og inviterte i etterkant av arbeidsgruppen, men vi mener likevel at kjernepunktene 
er blitt bevart.  
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Oppgaveporteføljen kan variere fra brannvernregion til brannvernregion, blant annet avhengig av hvilke 
vurderinger som er gjort i ROS-analysene. Organiseringen av brannvesenene vil også innvirke på 
oppgavefordelingen, da oppgaver og avtaler om tilleggsoppgaver har bedre forutsetninger for å bli 
formalisert i større organisasjoner så som IKS. 
 
Brannvesenet uttrykker at de ser en økning i oppgaver relatert til fremfor alt klimaskapte hendelser (flom, 
ras, etc.), samt til tungtransporter og transport av farlig gods, i fremtiden. Dette vil medføre 
beredskapsmessige oppgaver, men også behov for forebyggende arbeid, slik at brannvesenet potensielt kan 
bli mer involvert i andre forebyggende oppgaver en kun de tradisjonelle. 
 
Det gis utrykk for at tilgang til spesialistkompetanse er, og vil være, en utfordring for mange brannvesen 
rundt om i Norge. Det etterspørres en høyere grad av sentral styring, slik at spesialistkompetanse blir mer 
tilgjengelig, og mindre avhengig av pådrivende ildsjeler. RITS-gruppene dras frem som et godt eksempel på 
hvordan dette kan organiseres også for kompetanse på områder som redningsdykking, tungredning, farlig 
gods etc., også med hensyn til finansiering. 
 
Det ble gitt en del forslag til ønsker og behov for konkrete endringer i utdanningen som Norges brannskole 
tilbyr i dag. Mye av forslagene gikk på å spisse kursene mer og stille høyere krav til forkunnskap før hvert 
enkelt kurs, slik at kursene er mer optimalt tilpasset utdanningsbehovet. Det vil redusere graden av 
repetisjon, og forhindre at kursene starter på for lavt nivå for å få med alle deltakerne (også de med lavere 
kompetanse). 
 
Kompetansen i deltidsbrannvesenet ble diskutert. Det var stor grad av enighet om at alle deltidsmannskap må 
ha en viss grad av grunnkompetanse, men at det i dag er vanskelig på grunn av manglende finansiering. Det 
er ikke avsatt nok penger til dette. 
 
Fra diskusjonen om et utdanningssystem slik som det ser ut i dag sammenlignet med en formell utdanning 
ved fagskole eller høgskole som gjennomføres før jobb i brannvesenet, var konklusjonen "ja takk, begge 
deler". Det er fordeler og ulemper med begge systemene, og begge systemene vil være viktige for et 
brannvesen med god kompetanse i fremtiden. En formell utdanning kan bidra til at utdanningskostnadene 
blir lavere for kommunene, den faglige forståelse for brannfaget blir bedre med en mer sammenhengende 
utdanning, samt utdanningen av personell i brannvesenet vil være mer i samsvar med samfunnet for øvrig. 
Samtidig er det viktig for brannvesenet å beholde den høye søkermassen med variert faglig bakgrunn som 
man har i dag. Disse bidrar med viktig kompetanse som man ikke vil miste.  Den formelle utdanningen i 
forkant av ansettelse i et brannvesen vil heller ikke være et alternativ for deltidsbrannvesenet. Deltidsansatte 
utrykningspersonell er tilknyttet brannvesenet i små stillingsandeler med krav om arbeids- og bosted 
innenfor 4-6 minutter fra brannstasjonen. Det kan ikke forventes at noen med formell utdanning søker en så 
liten stilling.   



 

PROSJEKTNR 
107527 

RAPPORTNR 
NBL A11127 

VERSJON 
2 55 av 69 

 

5 Analyse av et utvalg av krevende hendelser 

5.1 Introduksjon 

Det er gjennomført 4 dybdeintervjuer på telefon og 1 i møte med personell i brannvesenet som har deltatt i 
forholdsvis krevende hendelser. Hensikten med disse intervjuene har vært å kartlegge om brannmannskapet 
føler seg kompetent til å gjennomføre komplekse aksjoner, samt å få deres meninger om hvilke endringer 
som eventuelt må til for at de skal være bedre rustet til å håndtere slike situasjoner. 
 

5.2 Metodebeskrivelse 

Fire hendelser ble valgt ut til intervjuene: 
A. Brann ombord hurtigruteskipet MS Nordlys, 2011-09-15. 
B. Brann i snøoverbygg ved Hallingskeid stasjon på Bergensbanen, 2011-06-16. 
C. Flom i Holtålen, 2011-08-16. 
D. Bussulykke i Verdal, 2007-11-24. 

 
Hendelsene ble valgt ut fordi de anses å være representative for krevende hendelser som ikke allerede har 
vært gjenstand for granskning av DSB eller andre eksterne aktører. Intervjuobjektene er anonymiserte, og vil 
bli referert til som henholdsvis AA, BB, C1, C2 og DD, i henhold til listen over. 
 
Intervjuguiden som ble utarbeidet er vedlagt i Vedlegg A.3. Intervjuguiden ble ikke fulgt slavisk. For å 
unngå å begrense informasjonen fra intervjuobjektene til kun spørsmålene i guiden, ble det lagt vekt på at 
intervjuobjektet skulle få snakke løst omkring de ulike temaene. Intervjuguiden ble brukt som en kontroll på 
at alle de ulike temaene og spørsmålene var besvart. Der hvor intervjuobjektet selv ikke besvarte 
spørsmålene, ble det stilt oppfølgingsspørsmål. 
 

5.2.1 Metodekritikk 

For å kartlegge om mannskapene følte seg kompetente til å gjennomføre komplekse aksjoner ble det benyttet 
en kvalitativ metode i form av dybdeintervjuer. Fordelen med å bruke dybdeintervju er at man kan få mer 
informasjon med flere nyanser enn hva man ville fått dersom en kvantitativ metode hadde blitt benyttet. 
Ulempen blir derimot at resultatene er sterkt avhengig av hvem vi snakker med, og hvilke aksjoner de har 
deltatt i. Hadde man intervjuet andre, kunne man fått andre resultater. Til tross for dette har vi prøvd å trekke 
ut generelle konklusjoner fra intervjuene. 
 

5.3 Dybdeintervjuer 

5.3.1 Brann ombord MS Nordlys, 2011-09-15 

Torsdag 15. september 2011 brøt det ut brann i maskinrommet ombord på hurtigruteskipet MS Nordlys 
under innseiling til Ålesund. Til sammen ble 7 besetningsmedlemmer lettere skadet, 2 ble hardt skadet og 2 
omkom. Det var 207 passasjerer ombord da brannen brøt ut, og alle ble trygt evakuert. 
 

5.3.1.1 Intervjuobjektets sammendrag av hendelsesforløpet 

I det alarmen gikk om morgenen, satt AA på kontoret på Ålesund brannstasjon sammen med en kollega og 
jobbet. Han var ikke en del av innsatsstyrken, og hadde derfor ingen store planer for dagen. Av meldingen de 
hadde fått, fikk de inntrykk av at dette var en stor og alvorlig hendelse, og det ble derfor raskt bestemt at han 
og kollegaen skulle være med og assistere innsatsstyrken. De ble bedt om å kjøre stigebilen til kaien. AA har 
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vært en del av innsatsstyrken i mange år, og har derfor lang erfaring med både arbeidsoppgavene og utstyret 
brannvesenet disponerer. 
 
Da de kom frem til kaien, måtte de vente på at skipet skulle legge til kai. De benyttet ventetiden til å legge en 
plan for innsatsen. AAs jobb var å bemanne stigebilen, dersom det skulle bli aktuelt å benytte den. Etter at 
båten hadde lagt til kai, fikk han beskjed om å manøvrere bilens stige mot en luke i skipet som ble tenkt 
brukt til evakuering. Passasjerene ble i stedet evakuert via skipets livbåter. Deretter avventet han videre 
ordrer. Luken ble benyttet som angrepsvei inn mot brannen og for å få innsatspersonell opp på broen.  
 
Deretter ble det iverksatt røykdykking. AA avventet en stund på videre ordrer, før han ble beordret, som en 
del av et røykdykkerlag på 4 personer, til å være med på innsatsen i maskinrommet. De entret skipet i 
akterenden. I maskinrommet var det allerede igangsatt røykdykking. Det ble satt i gang et søk etter personer i 
maskinrommet, men de fant raskt ut at det var så høye temperaturer der, at de i stedet iverksatte kjøling. Etter 
å ha kommet godt i gang med både kjøling og slokking av brannen, var det noe som skjedde utenfor skipet 
som gjorde at de mistet slokkevannet i maskinrommet og måtte trekke seg ut. 
 
På utsiden omorganiserte de seg og fikk byttet luftflasker, mens et annet røykdykkerlag ble sendt ned i 
maskinrommet. Dette laget fant en person, og AA og en kollega ble sendt ned for å hjelpe til med å få 
personen ut. Selve evakueringen av personen gikk relativt raskt og ukomplisert. Personen ble overlevert 
helsepersonell. Dette konkluderte AAs deltakelse i denne aksjonen. 
 

5.3.1.2 Intervjuobjektets opplevelse av skadested ved ankomst og situasjonens utvikling 

I det brannmannskapene ankom kaien, så de at det veltet svart, massiv røyk ut fra skipet og AA skjønte at 
dette måtte være en kraftig brann. Innen skipet la til kai, avtok røykmengden og ble mindre intensiv. AA tok 
dette som et tegn på at brannen var i ferd med å avta, men legger samtidig vekt på at de ikke visste med 
100 % sikkerhet hvor det brant og hvordan brannen hadde utviklet seg, slik at det i så måte ble litt gjetning. 
 
Brannvesenet hadde tidlig fått beskjed om at det brant i maskinrommet, og det kom aldri noen meldinger om 
at det brant andre steder. Derfor forventet AA å komme til en kraftig, men relativt begrenset brann. 
 
Når det gjelder den videre utviklingen av situasjonen mener AA at den skjedde som forventet. Det var ingen 
overraskelser, bortsett fra at skipet fikk kraftig slagside. AA mener at årsaken til at utviklingen av 
situasjonen og gjennomføringen av innsatsen ble som forventet, er at brannvesenet i Ålesund besitter RITS-
kompetanse. AA mener at alle som gjorde en innsats i maskinrommet fra starten av hadde RITS-kompetanse, 
og at dette bidro positivt til resultatet. I tillegg hadde de nødvendig utstyr tilgjengelig. AA forklarer at det har 
vært et fokus på skipsbranner i Ålesund brannvesen, spesielt fra ledelsens side, etter at de fikk RITS-
kompetanse. En annen faktor AA peker på, er at brannen begrenset seg til maskinrommet. Om brannen 
hadde vært i en annen del av skipet, kunne utfallet ha blitt verre. 
 
AA mener at med tanke på de ressursene de hadde, så ble innsatsen gjennomført på en god måte. Han trekker 
frem at RITS-kompetansen de besitter var en stor fordel i denne aksjonen. Uten denne kompetansen hadde 
innsatsen blitt mer utfordrende. RITS-utdannelsen, sammen med at Ålesund brannvesen har hatt mange 
øvelser med Hurtigruten, gjorde at denne innsatsen på mange måter ble en "vanlig" innsats, i forhold til om 
man kun hadde hatt røykdykkerkompetanse fra bygninger. 
 

5.3.1.3 Aksjonsgjennomføring 

Det ble slått stor alarm ganske tidlig, slik at man hadde fått kalt inn alt tilgjengelig mannskap og ekstravakter 
i det skipet la til kai. Dette gjorde at de var ganske godt bemannet. 
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I begynnelsen av hver vakt settes det opp vaktlag, slik at alle vet hvilken rolle de har (innsatsleder, 
røykdykker osv.). Da brannmannskapet ankom kaien, var derfor ansvar og arbeidsoppgaver fordelt. I denne 
situasjonen ble det imidlertid gjort noen omrokkeringer for å utnytte mannskap med RITS-kompetanse. For 
AAs del, var han på dette tidspunktet ikke en del av innsatsstyrken, og fikk derfor delegert oppgaver på 
stedet. 
 
Det var på forhånd ikke utarbeidet en plan for hvordan en slik innsats skal gjennomføres. Dette fordi hver 
utrykning er så forskjellig, at det blir vanskelig å holde seg til noen plan. Det ble derfor laget en innsatsplan 
på skadestedet. 
 

5.3.1.4 Kompetanse og opplæring 

På spørsmål om AA på noe tidspunkt følte at situasjonen ble for krevende, svarer han at han selv synes 
innsatsen gikk greit, fordi det for hans egen del har vært et stort fokus på skipsbranner den siste tiden. Han 
tilføyer imidlertid at det for andre var litt mer krevende, og at disse godt kunne tenkt seg mer kompetanse og 
kunnskap og øvelse på innsats rettet mot fartøy. 
 
Skipsbrannøvelsene som har vært gjennomført, har vært i samarbeid med Hurtigruten, noe AA mener er en 
fordel. 
 
Når det gjelder mer hverdagslige situasjoner, har øvelser en tendens til å bli nedprioritert og forskjøvet. AA 
mener at man stort sett er flinke, men at man burde hatt mer øvelser for å øke trygghetsfølelsen. Spesielt 
gjelder dette trafikkulykker hvor det hadde vært en fordel å øve på håndtering av utstyr (hydraulisk verktøy 
etc.). Trafikkulykkeøvelsene oppleves som for korte og for få. Dette har sammenheng med at det blant annet 
er vanskelig å få tak i bilvrak. 
 
På spørsmål om hva AA anser som brannvesenenes største utfordring med tanke på utdannelse og 
kompetanse, svarer han at det er et vanskelig å få personellet til å gjennomføre grunnkurs tidlig. Det er for 
mange som jobber lenge før de får den formelle kompetansen. Årsaken til dette mener han er at det er 
Norges brannskole som gjennomfører kurs. Brannskolen har begrenset tilgang, og det er dyrt å sende folk på 
kurs, både med tanke på reise og å finne vikar. Det hadde vært en fordel med flere lokale kurs. AA mener det 
burde innføres krav om å ha grunnkurs for å jobbe med brann, for å tvinge folk til å gjennomføre kurset. I 
tillegg mener AA at brannskolens lokalisering er lite gunstig. Det er få som er villig til å bosette seg der 
brannskolen er, noe som fører til at instruktørenes kompetanse er så som så. Det ville vært en fordel å legge 
brannskolen i nærheten av en storby, både for å øke og opprettholde skolens kompetanse 
(instruktørkompetansen) og for å gjøre det lettere å reise dit. 
 

5.3.2 Brann i snøoverbygg ved Hallingskeid stasjon, 2011-06-16 

På formiddagen 2011-06-16 oppsto det brann i et snøoverbygg rett øst for Hallingskeid stasjon på 
Bergensbanen. Snøoverbygget var av tre, og brannen spredte seg raskt vestover til stasjonsområdet og videre 
til et snøoverbygg vest for stasjonen. Brannen førte til strømstans, som igjen førte til at et regiontog fra 
Bergen til Oslo med omlag 250 passasjerer ble stående på stasjonsområdet. Toget ble raskt evakuert og ingen 
kom til skade i brannen. Toget ble totalskadet i brannen. 
 
Hallingskeid er langt unna nærmeste brannvesen, og dette, samt en rekke uheldige omstendigheter med tanke 
på utstyrssvikt, førte til at slokkeinnsats med helikopter kom i gang først 2 timer og 15 minutter etter at 
brannen ble meldt. 
 



 

PROSJEKTNR 
107527 

RAPPORTNR 
NBL A11127 

VERSJON 
2 58 av 69 

 

5.3.2.1 Intervjuobjektets sammendrag av hendelsesforløpet 

Da alarmen gikk rundt klokken 10 fikk BB, som jobber ved Voss brannvesen, melding om brannen via 
personsøker. Han dro straks til brannstasjonen for å gjøre seg klar til å reise opp til Hallingskeid.  
 
I følge interne rutiner som gjelder ved brann langs jernbanelinjen, skal de laste opp en brannbil på en 
togvogn som står klar til deres disposisjon på Voss stasjon. Etter å ha sikret bilen på vognen, ble det en del 
venting, for de fikk ikke tak i lokomotiv som kunne trekke vognen opp til Hallingskeid. I utgangspunktet 
skal brannvesenet være på vei fra Voss stasjon 30 minutter etter en slik melding. 
 
Først rundt klokken 15:30 ankom de skadestedet. Snøoverbyggene og togsettet var da helt utbrent, og det var 
kun små flammer enkelte steder.  På dette tidspunktet hadde det allerede vært brannmannskap på skadestedet 
en stund. Disse hadde blitt transportert opp med helikopter, men de hadde begrenset med utstyr til å 
bekjempe brannen. 
 

5.3.2.2 Intervjuobjektets opplevelse av skadested ved ankomst og situasjonens utvikling 

Brannen var allerede svært redusert (utbrent) da BB ankom skadestedet. Han hadde derfor ingen spesifikke 
tanker om situasjonens videre utvikling. 
 
På spørsmål om hva som kunne vært gjort annerledes, sier han at det er viktig at de kommer seg avgårde 
innen kort tid. En lignende situasjon inntraff for en stund siden, da brant det i et snøoverbygg vest for 
Hallingskeid. Den gang kom de seg raskt avgårde med togvognen. Da de ankom skadestedet, var helikopter 
allerede i gang med å slokke brannen. Den videre innsatsen besto av å slokke fra innsiden av snøoverbygget. 
 
BB mener han den gang var på høyde med situasjonen under hele innsatsen, og at han følte at han hadde nok 
kompetanse og opplæring til å takle situasjonen. Den viktigste suksessfaktoren var at helikopteret hadde 
startet slokkeinnsatsen. 
 

5.3.2.3 Kompetanse og opplæring 

Til tross for sine 12,5 år i brannvesenet, har BB aldri vært på brannskolen. Han har kun deltatt på lokale kurs. 
Grunnen til dette er at det er dyrt å sende deltidsbrannvesen på brannskolen, fordi tapt arbeidsinntekt fra 
hovedarbeidsgiver må dekkes.  
 
Voss brannvesen har en utfordring med å rekruttere mannskap. Søknadstallene har gått ned fra 12 i 1999 til 2 
i 2011. 
 

5.3.3 Flom i Holtålen, 2011-08-16, intervju med operatør på 110-sentral 

Som følge av ekstrem nedbør i fjellområdene mellom Holtålen og Tydal i Sør-Trøndelag på kvelden mandag 
15. august 2011, gikk elven Gaula over sine bredder natt til tirsdag 16. august, og forårsaket store materielle 
ødeleggelser på bygninger og infrastruktur i Holtålen kommune. Ingen personer kom alvorlig til skade, men 
4 kviger ble tatt av flommen og omkom. Flommen forårsaket også store materielle skader i Røros og Midtre 
Gauldal kommuner. 
 
Nedenfor følger sammendrag av et telefonintervju gjort 2011-11-24 med en av operatørene på Sør-Trøndelag 
110-sentral som håndterte denne hendelsen. Intervjuguide utarbeidet for analyse av krevende hendelse ble 
benyttet med tilpasninger til rollen intervjuobjektet hadde i situasjonen.  
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5.3.3.1 Intervjuobjektets sammendrag av hendelsesforløp 

110-sentralen6 fikk natt til tirsdag inn telefon fra politiet om at en person satt fast i ei hytte som holdt på å bli 
oversvømt. Det ble bedt om bistand fra redningsdykkere, og politiet oppga hyttas koordinater. De kontaktet 
da redningsdykkere i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT), Holtålen brannvesen og Røros 
brannvesen som har overflateredningsberedskap. Helikopter kunne ikke fly dem inn på grunn av for dårlig 
vær, og dykkerne skulle derfor ta seg til Holtålen ved hjelp av bil. C1 var på jobb sammen med vaktleder, 
slik at de var to som sammen håndterte denne hendelsen på sentralen.  
 
C1 fikk tilbakemelding fra Røros om at de hadde lite mannskap å sende, fordi de allerede var opptatt med 
lensing og leding av vann på Røros. Fra Holtålen fikk de etter kort tid tilbakemelding om at det var kaos, 
biler og materialer kom flytende. Etter dette økte arbeidsmengden betraktelig da det kom veldig mange 
telefoner fra folk som meldte om oversvømte hus og behov for bistand. Meldingene var dramatiske, og det 
var nødvendig å prioritere mellom de nødstedte. 
 

5.3.3.2 Intervjuobjektets opplevelse av skadestedet og situasjonens utvikling 

C1 opplevde hendelsen som spesiell fordi den involverte livreddende innsats og prioritering mellom 
nødstedte i mye større grad enn ved en "vanlig" hendelse. Det var veldig mange skadested de skulle forholde 
seg til samtidig. C1 opplevde å ha kontroll over utviklingen av situasjonen og hvor egne ressurser, det vil si 
brannmannskapene befant seg. 
 
På bakgrunn av den første meldingen var det ingen grunn til å forvente eskalering av hendelsen og den 
katastrofen den faktisk ble. Det gikk imidlertid ganske kort tid fra denne meldingen til tilbakemeldingene fra 
Holtålen brannvesen om forholdene de møtte på tur ut, og flere meldinger fra privatpersoner i området. Det 
var krevende prioriteringer og mye innsats ble gjort for å skaffe ressurser til skadestedet og håndtere 
innringerne på best mulig måte.  
 

5.3.3.3 Aksjonsgjennomføring 

Det var veldig mye som skjedde. C1 forteller at det gikk i ett fra hendelsen startet i 01-tida til han gikk av 
vakt kl. 08.  De brukte mye tid på å prøve å skaffe til veie lokale ressurser til transport, og til å snakke med 
pårørende og innringere. Samtidig var det mange innsatsmannskaper å forholde seg til. Summen av dette var 
ressurskrevende.  
 
Rundt 07-tida opplevde de å ha ganske god oversikt. Da han gikk hjem ca. kl. 08 var aksjonen fremdeles 
ikke avsluttet, men den mest akutte fasen var da over. C1 påpeker at en ekstra operatør i 110-sentralen kunne 
gitt noe mer kapasitet til å tenke proaktivt, og nevner som eksempel varsling av tilgjengelige ressurser lenger 
nede i dalen da hendelsen ble så stor og omfattende som den ble. De hentet inn brannmesteren som var på 
vakt ved hovedbrannstasjonen i Trondheim og brigadeleder i TBRT som beslutningsstøtte for vanskelige 
avgjørelser.  
 

5.3.3.4 Kompetanse og opplæring 

C1 forteller at hovedoppgaven til operatørene i en slik hendelse er å videreformidle mest mulig relevant 
informasjon til utrykningslederne som er i innsats, for å sette dem i stand til å ta best mulig beslutninger. 
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C1 opplever at det er utfordrende å være proaktiv samtidig som man er helt avhengig av informasjon fra 
innsatsmannskapene for kunne vurdere utviklingen på skadestedet. Det vil alltid være en balansegang 
mellom å sende nok ressurser, men samtidig alltid ha ressurser i bakhånd i tilfelle det oppstår noe annet 
samtidig.  
 
I forhold til påtrykket mener C1 det var en stor fordel å ha god databehandlingskompetanse. Det var 
vesentlig å få skrevet ned informasjonen som kom inn etter hvert, og det måtte gå raskt. Å basere dette på 
papirnotater ville blitt uhåndterlig og uoversiktlig.  
 
C1 er forholdsvis ny i 110-sentralen, og har derfor ikke gjennomført alarmsentraloperatørutdanning. Han har 
lang erfaring fra innsatsstyrken, og han mener denne erfaringen var vesentlig for hvordan han håndterte 
aksjonen. Erfaringen gjorde at han kunne se for seg hvordan det så ut på skadestedet basert på meldingene 
fra mannskapene på stedet.  
 

5.3.4 Flom i Holtålen, 2011-08-16, intervju med en leder i brannvesenet i Fjellregionen 

Intervjunotatet er basert på en gjennomgang av aksjonen presentert ved Midt-Norske Brannverndager 2011 
og oppfølgende intervju med C2 samme dag.  
 

5.3.4.1 Intervjuobjektets sammendrag av hendelsesforløpet 

På kvelden mandag 15.august 2011 falt det ekstremt mye nedbør i fjellområdene mellom Holtålen og Tydal. 
Regnværet kom fra sør, og de første meldingene om vann i kjellere og behov for lensing kom inn til 
brannvakta på Røros klokken 23:02. Fra da av strømmet det fortløpende inn meldinger om vann på avveie i 
Røros sentrum og områdene rundt. Vakthavende utrykningsleder på Røros kalte inn ekstra mannskap, og 
klokken 23:40 var 21 personer involvert i innsats i Røros sentrum.  
 
Situasjonen eskalerte, og det kom etter hvert inn meldinger fra personer som var truet eller innesperret av 
vannmasser flere steder i Holtålen kommune. På grunn av dårlig flyvær, kunne ikke helikopter benyttes. 
Dette gjorde redningsinnsatsen vanskelig, og reduserte mulighetene for forflytning av ressurser til og fra 
området påvirket av flommen. Det ble i løpet av aksjonen rekvirert bistand fra Sivilforsvarets FIG7-grupper, 
redningsdykkere fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, helikopterstøtte fra Forsvaret og Norsk 
Luftambulanse, innsatsmannskap og overflateredningsutstyr fra Gauldal brann og redning IKS, Røde Kors 
og Redningsselskapet for å nevne noen. Hovedredningssentralen ble tidlig involvert i innsatsen. 
 
Flere av meldingene som kom inn var dramatiske og omhandlet personer som var direkte truet av 
vannmassene. Flommen gjorde det vanskelig for innsatsmannskapene å forflytte seg, da flere veier og bruer 
raste ut. I løpet av natta ble dalføret delt i 3 deler. Skadestedsleder fra politiet opprettet kommandosentral 
(KO) i Ålen sentrum. Mest kritisk var det for en eldre person og en familie i et hus i Ålen sentrum, og for en 
person som på et tidspunkt sto oppe på taket av bilen sin med elvevann opp til midt på leggen. Vakthavende 
brannsjef delegerte i en periode oppgaven som fagleder brann til en av utrykningslederne, og deltok selv 
direkte i innsatsen. Vanskelige tekniske kommunikasjonsforhold gjorde situasjonen stressende. 
 
Den akutte delen av innsatsen varte i ca. 12 timer, og ble avsluttet i løpet av formiddagen tirsdag 16. august. 
Fire kviger ble tatt av flommen og vannet forårsaket store materielle skader på infrastruktur, bygninger og 
maskiner.  
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5.3.4.2 Intervjuobjektets opplevelse av skadested ved ankomst og situasjonens utvikling 

Det spesielle med denne hendelsen var at det ikke var ett geografisk avgrenset skadested, men mange. 
Hendelsene var dynamiske, flyttet seg, og det kom stadig melding om nye hendelser før den forrige var 
avklart. C2 hadde fri, men bærer personsøker, og møtte opp på brannstasjonen da situasjonen på Røros 
eskalerte så mye at det ble slått full alarm i 23-tiden. C2 var først involvert i arbeidet på Røros, men da 
meldingene fra Holtålen begynte å komme inn, dro han til brannstasjonen og fungerte i den videre innsatsen 
som stab og lokal operasjonssentral for brannmannskapene i Røros og Holtålen kommuner.  
 
I og med at C2 satt i stab gjennom hele hendelsen, ble hans forståelse og fortolkning av situasjonen avhengig 
av meldingene som kom inn fra de operative lederne, det vil si vakthavende brannsjef (overbefalsvakt), 
utrykningsleder Røros og utrykningsleder Holtålen. Etter hvert som meldingene strømmet på, regnet han 
med at både hus og mennesker kunne bli tatt av flommen. Særlig gjaldt dette to hus som ikke var evakuerte, 
og som sto i fare for å bli tatt av vannmassene. C2 forteller at han aldri i løpet av hendelsen oppfattet 
situasjonen med personen på biltaket som så kritisk som den faktisk var.  
 
I løpet av aksjonen opplevde C2 å bli bombardert med informasjon både om gamle og nye hendelser. 
Kommunikasjon mellom 110-sentral og operativ ledelse, det vil si vakthavende brannsjef og 
utrykningsledere, gikk direkte. C2 hadde løpende kontakt med operativ ledelse, av og til kontakt med 110-
sentralen og etter hvert kontakt med AMK8 (fagsentral helse).  
 
Situasjonen utviklet seg ikke som C2 hadde forventet. Han peker på mangel på objektiv informasjon, både i 
starten av hendelsen og i det videre forløpet, som årsak til at omfanget ble større enn han hadde forventet. 
 
Siden han satt et stykke unna skadestedene, opplevde han å være den som kanskje hadde best oversikt over 
situasjonen. Men på grunn av kommunikasjonsvansker og et uoversiktlig skadebilde med mange hendelser 
samtidig, oppgir han at han ikke oppfattet flommens omfang mens innsatsen pågikk. 
 

5.3.4.3 Aksjonsgjennomføring 

Innsatsen bar etter C2s mening preg av improvisasjon og at skadestedene var uoversiktlige og krevende. C2 
mener at det i praksis fungerte som 3 ulike skadesteder med egen innsatsleder og KO på hvert sted.  
 
Vakthavende brannsjef (OBV) involverte seg direkte i redningsinnsatsen da han delegerte rollen som 
fagleder brann til utrykningsleder i KO (Ålen sentrum), og dro for å undersøke en melding om en person som 
satt i en bil som sto i fare for å bli revet med av flommen. OBV benyttet sin lokalkunnskap om mulige 
omkjøringsmuligheter for å ta seg dit. Han mener han ikke ville vært i stand til å ta seg fram til personen uten 
å være godt kjent. Da OBV kom i kontakt med personen, sto vedkommende på taket av en bil som OBV 
vurderte som ustabil og i fare for å bli tatt av vannet. OBV fikk sendt ut et tau som vedkommende knyttet 
rundt livet, og ble selv stående som sikring i en lengre periode. Med elva kom det rundballer, biler, trær og 
annet vannet tok med seg, og på et tidspunkt gikk elvevannet 30-40 cm over biltaket. I følge OBV var 
situasjonen stressende inntil han etter 2 timer fikk bistand, slik at de fikk brakt personen i sikkerhet. 
 
Samtidig med dette, kom det meldinger fra Ålen sentrum om en eldre person og en familie som ikke kom seg 
ut på grunn av vannmassene. Mannskap fra brannvesenet klarte etter 3 timer å ta seg inn i huset, og alle ble 
etterhvert berget i sikkerhet. Situasjonen for disse ble i denne perioden opplevd som truende. 
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C2 opplevde gjennom sin rolle som stab at forståelsen for hendelsen var ulik mellom de ulike fagsentralene. 
Han peker på at ved slike hendelser vil det være en ubetinget fordel med felles kommunikasjonssentral for 
nødetatene, slik at alle får samme informasjon og dermed en felles forståelse av hendelsen, som gjør det 
lettere å utnytte de tilgjengelige ressursene og redusere mulighetene for misforståelser. 
 
C2 er av den oppfatning at det i flere faser av innsatsen ble tatt beslutninger som medførte stor risiko for 
mannskapene som var involvert. C2 mener at grunnen til at disse sjansene ble tatt, var at man visste at det 
var folk i akutt livsfare. Derfor ble det tatt beslutninger som gikk på bekostning av sikkerheten til egne 
mannskaper, uten at det ble gjort andre risikoreduserende tiltak, for eksempel bruk av redningsvest, 
sikringstau osv.  
 
C2 mener det var positivt å ha en viss avstand til hendelsen for å holde oversikt over mannskap og 
situasjonsutviklingen, og samtidig være i stand til å holde hodet kaldt og tenke fornuftig.  
 
Det var ikke utarbeidet noen innsatsplan for flom av denne størrelsen, fordi de hadde vurdert sannsynligheten 
for at en slik hendelse skulle inntreffe som liten. Jordras som tar med seg vei eller jernbane var vurdert som 
en mulig hendelse. Jordras var derfor tatt med i forslaget til ROS-analyse som var levert til Holtålen 
kommune noen uker før denne hendelsen, men vurderingene som lå til grunn for dette forslaget ble ikke tatt 
med i innsatsen. OBV beskrives imidlertid av C2 som kanskje den mest kompetente på en slik situasjon på 
bakgrunn av tidligere arbeidserfaring. 
 

5.3.4.4 Kompetanse og opplæring 

Kompetansen til innsatspersonellet på stedet påvirket ikke hvordan hendelsen utviklet seg, men hendelsen 
avdekket mangel på kompetanse innenfor urban redning, tauredning, stabsarbeid og ledelse av aksjoner. Der 
mener C2 de var for dårlige. Ingenting av dette gjorde at utfallet ble verre enn det som kunne forventes, men 
C2 mener at sikkerheten til egne mannskaper kunne vært bedre ivaretatt.  
 
C2 påpeker at god lokalkunnskap var vesentlig flere ganger i løpet av innsatsen. Da brannvesenet ble kalt ut 
til å hjelpe en person som var innestengt i ei hytte i fjellområdet mellom Holtålen og Tydal, ble det fra 110-
sentralen gitt kartreferanse fra interaktivt kartverk. Slike kart har ikke brannvesenet i dette området i bilene 
sine, og kunne derfor ikke nyttiggjøre seg informasjonen. Det forsinket likevel ikke arbeidet i dette tilfellet, 
siden noen kjente noen som visste hvor det var. C2 påpeker også at mange ledd i kommunikasjonen kan føre 
til endring i meldingsinnhold, noe de opplevde i denne situasjonen. En samlokalisert sentral for alle 
nødetatene vil i større grad sikre samme informasjon til operatørene som kommuniserer med 
innsatspersonellet. 
 
Brannvesenet er vant til et geografisk avgrenset skadested, mens dette var et skadested som stadig endret og 
flyttet seg. Det var derfor en utfordring å plassere mannskap og utstyr, samt planlegge for en eskalering av 
hendelsen. Det var nødvendig å prioritere mellom de ulike meldingene med hensyn til hvem som måtte 
hjelpes først, og hvem som måtte vente. Det var vanskelig å bruke tidligere erfaring, siden dette var en 
hendelse man ikke hadde regnet som sannsynlig. Dårlig flyvær og stengte veier endret også 
rammebetingelsene brannvesenet vanligvis opererer under. C2 påpeker at det er viktig å være best mulig 
forberedt mentalt for den oppgaven som møter. 
 
Påtrykket fra publikum og arbeidsoppgavene knyttet til bistand for innsatsmannskapene i aksjon, var så stort 
at det var vanskelig å holde oversikt og få gjort ting fort nok. De opplevde at de hadde for liten kapasitet til å 
ivareta dette med to mann som både skulle følge opp arbeidet mannskapene på Røros gjorde, og holde rede 
på hendelsene i Holtålen, samtidig som de besvarte henvendelser fra publikum. Det ville vært en fordel å 
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kunne sitte konsentrert med den ene eller den andre hendelsen. C2 opplevde å være på høyde med 
situasjonen, men sier han ikke forsto hvilke krefter som hadde vært i sving før etterpå. 
 
På generelt grunnlag, og i lys av denne hendelsen, mener C2 at brannutdanningen per i dag er svak på 
områder som urban redning, tauredning, risikovurderinger og ledelse. I dag undervises dette i tilleggskurs. 
Utdanningen må endre seg i takt med de endringene i arbeidsoppgaver som brannvesenet opplever, og 
teknisk kompetanse i form av urban redning og tauredning må inkluderes i det ordinære utdanningsløpet ved 
Norges brannskole. Det gjelder også ELS9, som i og for seg ikke er nytt, men at elementene som inngår i 
ELS ikke har vært satt i system.  
 
Brannvesenet manglet i følge C2 god nok kompetanse på ledelse av store aksjoner og stabsarbeid. 
Organiseringen av skadestedet var etter ca. klokken 03:30 preget av kaos. KO var etablert i og med at 
innsatsleder politi og fagleder brann og helse var på samme sted, men kommunikasjonen innad i KO fungerte 
dårlig, og led muligens av at de sto for nært skadestedet. 
 

5.3.5 Bussulykke i Verdal, 2007-11-24 

Lørdag 2007-11-24 ca. klokken 08 kjørte en buss av riksvei 72 i Inndalen i Verdal kommune. Ombord i 
bussen var en sjåfør og 44 passasjerer. Tre omkom som følge av ulykken, og ytterligere 24 ble sendt til 
sykehus med større og mindre skader. 
 

5.3.5.1 Intervjuobjektets sammendrag av hendelsesforløp 

En buss var på vei langs RV 72 ved Inndal i Verdal med 45 personer om bord, da bussen kjørte av veien i en 
svak høyrekurve. Ulykken skjedde lørdag 2007-11-24 like etter klokken 8. Tre personer omkom som følge 
av ulykken og 24 ble sendt til sykehus. Verdal brannvesen rykket ut med et vaktlag bestående av 4 
brannkonstabler og vakthavende brannsjef (overbefalsvakt). Ingen personer satt fastklemt i vraket, så det var 
ikke behov for frigjøring av skadde. Brannvesenets hovedoppgaver i denne hendelsen var å bistå fagleder 
helse med hensyn til håndtering av personene som var involvert i ulykken, og skadestedsleder (politiet) med 
sikring og avvikling av trafikk forbi skadestedet. 
 

5.3.5.2 Intervjuobjektets opplevelse av skadested ved ankomst og situasjonens utvikling 

DD var overbefalsvakt denne lørdagen. Da alarmen gikk var DD hjemme og kjørte direkte til skadestedet. 
Det ble meldt om ulykke med buss med rundt 40 passasjerer, men ut over det var meldingen ikke dramatisk. 
På vei til skadestedet fikk han høre at det var folk som satt fast, og rekvirerte derfor tungbilberger. 
Anslagsvis brukte han 20 minutter fram til skadestedet. DD er litt usikker på om han fikk høre at det var 
dødsfall før han kom til skadestedet, eller om han fikk høre det av helsepersonellet på stedet.  
 
DD ankom først av brannmannskapene. Da var ambulanse allerede på plass, og han fikk en situasjonsrapport 
av leder helse. 3 var omkommet og 7-8 personer satt fast. En del av passasjerene var evakuert til et privathus 
200 m unna skadestedet, og ca. 20 personer sto rundt bussen. Deretter gikk DD en runde rundt bussen til 
frontruten, slik at han kunne se innover i bussen. Han så da personer som krøp ut av sideruter og frontruten. 
Deretter ankom vaktlaget, og 3 brannkonstabler gikk inn i bussen for å vurdere situasjonen. DD fikk etter få 
minutter melding om at ingen satt fast, og de konsentrerte seg om å ta vare på passasjerene og å sikre 
skadestedet.  
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Politi ankom ganske kort tid etter DD, og kort etter det kom luftambulanse, Sea King og flere ambulanser, 
slik at han følte at de hadde god tilgang på ressurser på skadestedet. Det ble ganske raskt opprettet et mottak 
for uskadde, lettere skadde og pårørende. Passasjerene som ikke ble fraktet til sykehus i ambulanse, ble 
fraktet til mottaket av en annen buss. Dette ble organisert av kriseteamet i Verdal kommune, som var blitt 
varslet av brannsjefen.  

5.3.5.3 Aksjonsgjennomføring 

Brannvesenet rykket ut med vaktlag bestående av fire brannkonstabler og vakthavende brannsjef, det vil si 
grunnbemanningen. Ved framkjøring og etter ankomst til skadestedet, vurderte DD dette som tilstrekkelig 
bemanning, slik at ytterligere mannskap fra brannvesenet ikke ble kalt ut. Helsepersonellet var hovedaktører, 
og etter hans vurdering var det tilstrekkelige ressurser på stedet. 
 
Brannvesenets håndtering av hendelsen gikk etter DDs mening bra. Evakuering og arbeidet på skadestedet 
gikk rolig og effektivt for seg. Etter det DD kjenner til, er det ikke framkommet noe i ettertid som tilsier at 
denne oppgaven skulle vært løst på en annen måte. Aksjonen bar preg av mange involverte, og det opplevdes 
som litt kaotisk i det han kom til skadestedet da mange passasjerer var spredt rundt omkring og i bussen. 
 
Så fort det ble fastslått at alle passasjerene var kommet ut av bussen, og passasjerene var i ferd med å bli 
evakuert fra skadestedet, holdt DD seg til skadestedsleder og fagleder helse i KO, slik at de fikk koordinert 
aksjonen. På grunn av liten tilgang på radiosamband, ble KO opprettet innenfor taleavstand til skadestedet. 
Brannvesenets hovedoppgave, etter at situasjonen inne i bussen var avklart, ble avsperring og avvikling av 
trafikk forbi skadestedet og bistand til bergingsbil. 
 
Situasjonen utviklet seg bedre enn forventet. DD gir uttrykk for at utfordringene for brannvesenet ville vært 
atskillig større hvis det hadde vært noen som satt fast.  DD forteller at brannmannskap ved utrykning alltid 
ser for seg det verste som kan skje. Derfor ender de ofte opp med å være lettet over at det gikk bedre enn de 
hadde forestilt seg. Dette er noe som man lærer seg gjennom erfaring.  
 
Prosedyrene for aksjon ved trafikkulykker ble fulgt. Det forelå ikke en spesiell innsatsplan eller prosedyre 
for å håndtere en såpass omfattende hendelse som dette, men de gjeldende prosedyrene opplevdes som 
relevante og tilstrekkelige.  
 

5.3.5.4 Kompetanse og opplæring 

DD følte seg på høyde med situasjonen hele tiden, og peker på lang erfaring som et nøkkelpunkt. DD 
opplevde at aksjonshåndteringen "gikk på skinner", og påpeker at dette er en hendelse som man kanskje 
opplever bare én gang i løpet av tiden i brannvesenet, i alle fall i et deltidsbrannvesen. Det er DDs mening at 
det ikke kan forventes at et deltidsmannskap skal kunne håndtere en ulykke av denne størrelsen og løse alle 
oppgaver som kan oppstå. Men i dette tilfellet opplevde han likevel at de gjorde nettopp det. Dette har med 
øving å gjøre. Så fort situasjonen med de skadde var avklart, gikk resten greit, selv om dette var en mye 
større hendelse enn de vanligvis møter. 
 
DD har vært lenge i brannvesenet og har tatt nesten alle kursene på Norges brannskole: beredskapskurs trinn 
1-3 og forebyggende kurs. Han peker også på kurs utenom, som TAS10 1, 2 og 3, som viktige for 
kompetanseoppbyggingen. Ikke minst er brannvesenets egne øvelser viktige for oppbygging og vedlikehold 
av kompetansen. DD peker på at det er viktig hvordan interne øvelser blir lagt opp, slik at de blir mest mulig 

                                                      
10 Tverrfaglig Akuttmedisinsk Samarbeid, kurs som arrangeres lokalt av Stiftelsen Norsk Luftambulanse om 
organisering og arbeidsmetoder ved trafikkulykker. 
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dekkende for de situasjoner brannvesenet kan stå overfor. Erfaring for hvordan slike hendelser skal 
håndteres, må bygges opp gjennom øvelser og jevnlig trening.  
 
På spørsmål om utdanningen ved Norges brannskole var relevant for håndtering av hendelsen, svarer DD at 
brannskolen bidrar med litt teori, men at den praktiske treningen er svært begrenset. Tungbilredning blir 
knapt gjennomgått, det som blir gjennomgått er i stor grad teoretisk. Med forbehold om at det blir gjort på 
grunnkurset, blir det ikke trent på klipping av bil i det hele tatt. For å bygge opp kompetansen på hvordan 
trafikkulykker skal håndteres, er TAS-kursene, holdt av Stiftelsen norsk luftambulanse, vesentlige for 
kunnskapsoppbyggingen.  
 
Det er en del tema som inngår som brannvesenets arbeidsoppgaver, som ikke ivaretas godt nok av 
utdanningen ved Norges brannskole, for eksempel urban redning og overflateredning. Dette oppleves som en 
mangel ved utdanningstilbudet ved brannskolen. Det holder ikke med litt teori, det er nødvendig at hver 
enkelt får prøve i praksis og på den måten opparbeide seg erfaring som kan tas med videre. 
 
Personell i brannvesenet opplever at kursene starter på tilnærmet samme nivå, slik at mye blir gjentatt fra 
grunnkurs opp til befalskurs 3. Det oppleves ikke riktig at man på hvert kurs skal starte med branntrekanten. 
Forebyggendekurset ga imidlertid reell kompetanse i forhold til de daglige arbeidsoppgavene. Kanskje er 
dette fordi forebyggendekurset i stor grad er et teoretisk kurs. 
 
DD trekker fram de øvelsene som gjennomføres i eget brannvesen som vesentlig for kompetansen i 
brannvesenet. Etter intervjuet er avsluttet, nevner han også at det var en tilvarende hendelse på omtrent 
samme sted et år tidligere, men at ingen av passasjerene da kom fysisk til skade. Han ser ikke bort fra at 
denne hendelsen har ført til at brannvesenet har holdt et mer eller mindre bevisst fokus på trafikkulykke med 
buss på den aktuelle veistrekningen. 
 

5.3.6 Sammendrag og diskusjon 

5.3.6.1 Øvelser 

I flere av intervjuene går det igjen at realistiske øvelser og mengdetrening er viktig. Det pekes på at 
opplæringen gjennom brannskolen i stor grad er teoretisk, og at det er for lite praktisk trening. Mye av den 
praktiske kompetansen erverves og vedlikeholdes gjennom brannvesenets interne øvelser, men det pekes på 
at det er ønskelig å trene på større og mer komplekse hendelser enn det som man kan forvente er mulig innad 
i hvert enkelt brannvesen. 
 
Før hendelsen på MS Nordlys hadde brannvesenet ervervet seg RITS-kompetanse, og hadde gjennomført 
jevnlige øvelser i samarbeid med Hurtigruten. Øvelsene ble gjennomført ombord på skip, og man fikk derfor 
den realismen i øvelsene intervjuobjektene mener er viktig. På den andre siden kan man trekke frem 
flommen i Holtålen. En flom av slike dimensjoner ble ansett som usannsynlig, og det ble heller ikke tatt med 
i regionens ROS-analyse, og man øvde derfor ikke på slike scenarioer. I ettertid forteller man at man skulle 
hatt kompetanse innen urban redning og tauredning. 
 

5.3.6.2 Kommunikasjon 

I krevende hendelser hvor mange aktører er involvert, er det viktig med god kommunikasjon for å oppnå 
samme virkelighetsoppfatning og dermed kunne gjennomføre en god og helhetlig innsats. Dette kom klart 
frem under flommen i Holtålen. Der opplevde man at de forskjellige fagsentralene hadde forskjellig 
oppfattelse av situasjonen. Dette kan føre til dårligere utnyttelse av de tilgjengelige ressursene. Hadde man 
hatt en felles nødalarmeringssentral, kunne man koordinert innsatsen lettere. 
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5.3.6.3 Beredskapsplan 

Ofte har brannvesenene utarbeidet planer for håndtering av forskjellige hendelser. For brannen på 
Hallingskeid var planen at man blant annet skulle starte slokking med helikopter, samt frakte en brannbil 
med tog fra Voss. Slike planer skal sørge for at man er best mulig forberedt på innsatsen som skal 
gjennomføres. Grunnet utstyrsfeil og mangel på lokomotiv, tok det imidlertid noe tid før innsatsen kom i 
gang. 
 
Når det gjelder bussulykken i Verdal, hadde man ingen beredskapsplan for ulykker med store kjøretøy, men 
brukte planen som er utarbeidet for trafikkulykker. DD forteller at denne planen opplevdes som dekkende, og 
at de derfor ikke savnet noen egen plan for bussulykker. 
 
I de to andre hendelsene, flommen i Holtålen og brannen på MS Nordlys, hadde ikke brannvesenet noen 
beredskapsplan. AA, som er ansatt i Ålesund brannvesen, mente at de forskjellige branntilfellene var så ulike 
at man måtte gå bort i fra planen uansett. Det lages derfor en innsatsplan på skadestedet, noe som gjør evnen 
til å kunne improvisere viktig. Grunnen til at man ikke hadde noen beredskapsplan i Holtålen, var at en stor 
flom ble ansett som usannsynlig. Også her anses evnen til å kunne improvisere som viktig. 
 
Vi er av den formening at en beredskapsplan kan være et viktig hjelpemiddel for å kunne gjennomføre en 
innsats på en god og riktig måte. For å unngå at man må se bort i fra planen, kan den utformes generelt, slik 
at den dekker flere situasjoner og ikke bare ved innsats i definerte objekter. Planen kan dermed også benyttes 
som en sjekkliste for å sikre at man husker viktige tiltak. 
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6 Overordnet diskusjon 

Dette prosjektet har i liten grad vurdert kompetansebehov i forebyggende arbeid, men har hatt størst fokus på 
beredskapsdelen av oppgaveporteføljen. Dette skyldtes blant annet de kvalitative metodene som er blitt brukt 
i undersøkelsen. De personene som har gitt innspill til prosjektet har i stor grad hatt fokus på beredskap. Det 
er også gjort begrensninger underveis i prosjektet. Statistikken som ble brukt som en del av kartleggingen av 
brannvesenets oppgaveportefølje omfattet kun utrykninger, og gjenspeiler ikke andre oppgaver som for 
eksempel brannforebyggende arbeid. 
 

6.1 Brannvesenets oppgaveportefølje 

Brannvesenets oppgaver kan deles inn i primæroppgaver og tilleggsoppgaver. Primæroppgavene styres 
fremfor alt av brann- og eksplosjonsvernloven, men også av andre lover og forskrifter. Kommunenes risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS) vil kunne peke ut oppgaver som det forventes at regionens brannvesen skal ta 
ansvar for. ROS-analysene varierer fra kommune til kommune, noe som gjør at oppgaveporteføljen også vil 
kunne variere fra brannvesen til brannvesen. Tilleggsoppgaver kan beskrives som oppgaver som ikke har 
tilknytting til primæroppgavene, "bistandsoppgaver", og disse kan oppstå ved formelle og uformelle avtaler. 
Det finnes altså ikke et enkelt og entydig svar på hva som er primæroppgaver og sekundæroppgaver for alle 
landets brannvesen, noe som også ble beskrevet i arbeidsgruppen med ledere i brannvesenet. Statistikken 
over utrykninger viser at antallet utrykninger som er blitt rapportert i forbindelse med ambulanseoppdrag og 
trygghetsalarmer har gått drastisk ned i perioden 1995-2009. Det kan indikere at brannvesenet i større grad 
beskjeftiger seg med primæroppgaver enn tilleggsoppgaver (selv om kategorien "Annen assistanse" i 2009 
fortsatt ligger på likt nivå med hva det gjorde i 1995). Dette kan sies å ha blitt bekreftet gjennom 
diskusjonene i arbeidsgruppen, som konstaterte at organiseringen i IKS gjorde at brannvesenet "luket" i 
oppgavene, og gjorde mer formelle avtaler om tilleggsoppgaver. 
 

6.2 Utdanningstilbud i forhold til utvikling av oppgaveporteføljen 

Norges brannskole mener selv at tilbudet ved skolen ikke helt har klart å følge med i utviklingen, og skolen 
har identifisert områder, både faglig innhold og øvingsfasiliteter, de ønsker å forbedre og utvikle seg på. De 
ønsker at øvingsfasilitetene skal bli større og mer realistiske, og dekke øvingsmuligheter på samferdsel, 
tunnel, offentlige kommunikasjonsanlegg, nyere biler, sammenraste bygninger, søk og redning. Dette 
samsvarer med resultatene fra dybdeintervjuene med innsatspersonell. De påpeker behovet for realistisk, 
praktisk trening, og at det er for lite av det ved brannskolen. Norges brannskole utrykker et ønske om å være 
et kompetansesenter som kan utveksle erfaringer og kunnskap, heller enn bare å formidle det som allerede er 
kjent. Utviklingsprosessen og samarbeidet med DSB kan også forbedres. 
 
I arbeidsgruppen med ledere fra brannvesenet ble det konstatert at det er for mye generell utdanning på 
Norges brannskole sine kurs. På grunnivå mener man at utdanningsopplegget samsvarer relativt bra, men at 
kursene på de andre nivåene bør spisses mer. For å unngå for mye repetisjon, bør det stilles høyere krav til 
forkunnskaper for deltakere på de enkelte kursene. Mer spesifikt mener man at utdanningsopplegget bør 
legge mer vekt på lederkompetanse på alle nivåer, fordi dagens utdanningsopplegg ikke samsvarer med de 
utfordringer man møter. 
 

6.3 Forventede endringer i oppgaveporteføljen 

Brannvesenet uttrykte i arbeidsgruppen at de ser en fremtidig økning i oppgaver relatert til fremfor alt 
klimaskapte hendelser (flom, ras, etc.), samt til tungtransport og transport av farlig gods. Dette vil medføre 
beredskapsmessige oppgaver, men også behov for forebyggende arbeid, slik at brannvesenet potensielt kan 
bli mer involvert i andre forebyggende oppgaver enn kun de tradisjonelle. Disse oppgavene tas også opp av 
Norges brannskole, som i tillegg nevner samferdsel, akutt forurensning, oppdrag utenlands samt innsats ved 
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ulykker som omfatter ny teknologi. Nasjonal sårbarhet- og beredskapsrapport 2011 peker på sannsynlig økt 
hyppighet av ekstremvær, samt en økning av omfanget av håndtering av farlige stoffer, noe som vil kunne ha 
betydning for brannvesenet både innenfor forebygging og beredskap. 
 

6.4 Hypoteser 

Innledningsvis ble følgende hypoteser formulert i dette prosjektet: 
1. Brannvesenets utdanningstilbud i dag gjenspeiler ikke innholdet i dagens og fremtidens 

oppgaveportefølje. 
a. Ved å kartlegge brannvesenets oppgaveportefølje per i dag, utviklingen i løpet av en 10-15 

års periode frem til i dag, samt en vurdering av sannsynlig utvikling av oppgaveporteføljen i 
fremtiden, og sammenligne dette med en kartlegging av utdanningstilbudet per i dag, vil vi 
finne at de ikke samsvarer med hverandre. 

2. Dagens utdanningstilbud er ikke tilstrekkelig for å gjøre personell i brannvesenet i stand til å utføre 
utfordrende aksjoner 

a. Ved å kartlegge brannmenns mening om egen kompetanse i forhold til oppgavene, vil vi 
identifisere behov for endring av utdanningstilbudet. 

 
Hypotese 1 
Utrykningsstatistikken tyder ikke på at det har skjedd store forandringer i innsatser på brann, trafikkulykker, 
akutt forurensning etc., men statistikken sier ikke noe om kompleksiteten i oppgavene. Ved alle de metodene 
vi har brukt, pekes det på at det forventes at oppgavene vil komme til å bli mer komplekse, grunnet teknisk 
utvikling, og fordi klimaskapte hendelser sannsynligvis vil bli hyppigere, ramme nye områder og bli mer 
omfangsrike. 
 
Grunnutdanningen oppgis å samsvare med behovet, men både representanter fra Norges brannskole, ledere i 
brannvesen samt innsatspersonell peker på at det er behov for utvikling av det øvrige utdanningstilbudet. 
Blant annet ønskes det bedre muligheter for store og realistiske øvelser. For noen vil øvingsmulighetene 
være gode i eget brannvesen gjennom internutdanningen, men det vil bety at tilgangen til gode 
øvingsmuligheter vil kunne variere mellom de forskjellige brannvesenene. Fra brannvesenet vises det også til 
at lederutdanningen må styrkes på flere nivåer.  
 
Det tyder altså på at hypotese 1 ikke er feil. Utdanningstilbudet slik det ser ut i dag, samsvarer delvis, men 
trenger å styrkes i nivåene over grunnutdanningen for å kunne gjenspeile brannvesenets oppgaver i dag og i 
fremtiden.  
 
 
Hypotese 2 
Gjennom kartleggingen av utfordrende aksjoner, ble det klart at erfaring og mengdetrening med realistiske 
øvinger er kritisk for et godt resultat av en innsats. Ikke alle er tilfreds med det som tilbys av praktisk øving 
ved Norges brannskole, og i det legges blant annet mengden praktisk trening, hvor realistisk treningen er, 
samt plassering og tilgjengelighet til Norges brannskole. Noen suksessfaktorer som ble nevnt for at utfallet 
av en aksjon ble så bra som den ble, var at man faktisk hadde gjennomført øvelser på liknende aksjoner, og 
at man hadde evne å improvisere. Denne evnen til å improvisere kommer gjerne av erfaring og øvelser. 
 
Heller ikke hypotese 2 er avkreftet, men noen brannvesen klarer å utvikle og vedlikeholde kompetanse til 
sine brannmenn, slik at de står godt forberedt for nye og utfordrende oppgaver. Brannvesen med mindre 
ressurser vil ikke ha de samme mulighetene til å opprettholde nødvendig mengdetrening og 
spesialkompetanse gjennom internutdanningen alene.



 

PROSJEKTNR 
107527 

RAPPORTNR 
NBL A11127 

VERSJON 
2 69 av 69 

 

Bibliografi 

/1/  (2009). St.meld, nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet - Forebygging og brannvesenets 
redningsoppgaver Oslo: Det Kongelige justis- og politidepartementet. 

/2/  (2011). Problemnotat: Kompetanse og opplæring av ansatte i brannvesenet. Tønsberg, Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap. 

/3/  Justis- og politidepartementet (2010). Oppnevning av utvalg som skal gjennomgå det samlede 
utdanningsbehovet i brannvesenet (Ref.nr. 66). Oslo:  

/4/  (2011). Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2011. Tønsberg: Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. 

/5/  FOR 2002-06-26-729: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, Justis- og 
politidepartementet 

/6/  LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker, Justis- og 
politidepartementet 

/7/  Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Tønsberg: Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. 

/8/  Sesseng, C., Storesund, K. & Mostue, B. A. (2011). NBL A11111, Vurdering av brannvesenet - 
Kvaliteten i brannvesenets brannforebyggende arbeid. Trondheim: SINTEF NBL. 

/9/  Steen-Hansen, A. E., Haugen, K. E. & Stensaas, J. P. (2009). NBL A09108, Vurdering av feie- og 
tilsynstjenesten i Norge - hovedprosjekt. Trondheim: SINTEF NBL. 

/10/ (2008). Sæaravtal for brann og redningstjeneste (SFS 2404). NITO og KS. 
/11/ LOV-1987-06-05 nr 0026 Lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. med endringer sist ved lov 

av 11. juni 1993 nr. 85 og 88., Kommunaldepartementet 
/12/ (2001). Om lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og om endringer i arbeidsmiljøloven. (Ot.prp. 
nr. 28 (2001-2002)). Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement. 

/13/ (2010). Hendelsesrapportering fra brannvesenet. Tønsberg, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap. 

/14/ Rui, G. (2011). Notat: Svar på spørsmål om utrykninger. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap. 

/15/ (2002). Rapport - Kvartalsrapport om ytrykninger og oppdrag, Veiledning om utfylling av 
rapporten. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

/16/ (1997). Rapport - Brann i bygning, fly og skip, Veiledning om utfylling av rapporten Direktoratet for 
brann og eksplosjonsvern. 

/17/ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenets totale antall utrykninger, etter 
kommune, år og utrykningskategor. 2000-2009. [Online]. Tilgjengelig fra: 
http://stat.dsb.no//Database/DSB/databasetree.asp. 29-10-2011 

/18/ Statistikktabeller over Kvartalsrapporter om utrykninger og oppdrag, HR-101, i perioden 1995-
1999. Direktoratet for brann og eksplosjonsvern. 

/19/ (2011). Norges brannskole, Kurskatalog 2012. Norges brannskole. 
/20/ (2011). Brosjyre - Feierutdanningen ved Ole Vig videregående skole. Stjørdal, Ole Vig videregående 

skole. 
/21/ Storesund, K. & Ishol, H. M., (2011). Studiebesøk ved Norges brannskole 15. - 16. september 2011. 

kommunikasjon med/til  
/22/ (2001). NOU 2001:31, Når ulykken er ute - Om organiseringen av operative rednings- og 

beredskapsressurser Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. 
 
  



 

PROSJEKTNR 
10752720 

 

PROSJEKTNOTATNR 

 

VERSJON 
1 

 

1 av 1 

 

Vedlegg A  Antall innrapporterte utrykninger i perioden 1995-2009 /17, 18/. 
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Vedlegg B: Invitasjon til workshop 
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Vedlegg C: Intervjuguide for personlige intervjuer 

Denne samtalen blir tatt opp.. Godtar du dette?  
 

1. Kan du beskrive hendelsen i korte trekk, fra dere fikk melding, til aksjonen var avsluttet? 
a. Når på døgnet inntraff hendelsen? 

2. Hvilken rolle hadde du (var du f. eks. utrykningsleder, overordnet vakt, operatør 110, annet)? 
a. Var du en del av førsteutrykningen? Hvis nei, gå til spm. 2.a.i. 

i. Når ankom du skadestedet? 
b. Var du på vakt, eller ble du tilkalt da alarmen gikk? 

 
De neste spørsmålene går på din opplevelse av situasjonen i det du ankom skadestedet: 

3. Hvordan så skadestedet ut da du ankom (si noe om omfang, antall skadde eller omkomne eller andre 
opplysninger som gir en totaloversikt over situasjonen slik du så den)? 

4. Hvordan vurderte du situasjonen med tanke på: 
a. Sikkerheten til eget mannskap? 
b. Fare for eskalering? 
c. Risiko for miljømessige konsekvenser 

5. Hvordan forventet du at situasjonen ville utvikle seg? 
6. Hvilket utfall forventet du? 

 
De neste spørsmålene går på situasjonens utvikling: 

7. Hvordan utviklet situasjonen seg? 
8. Utviklet situasjonen seg i tråd med forventningene dine ved ankomst? Hvis ja, gå til spm. 8.a., hvis 

nei, gå til spm. 8.b. 
a. Hva mener du var de viktigste suksesskriteriene for at situasjonen utviklet seg som 

forventet? Hvis respondenten har vanskeligheter med å svare, kan følgende stikkord nevnes: 
organisering, tilgang til utstyr, kommunikasjon, eller hendelsens natur, kompetanse til 
personell. Gå til spm. 9. 

b. Hva mener du er grunnen til at situasjonen utviklet seg annerledes? Gå til spm. 8.c. Hvis 
respondenten har vanskeligheter med å svare, kan respondenten synse litt rundt følgende 
stikkord: 

1. Feil valg? 
2. Uforutsett utvikling av situasjonen? 
3. Feilfunksjon på utstyr? 
4. Rammebetingelser (sted, vær, tilgjengelighet av ressurs, 

adkomstmuligheter) 
5. Kompetanse til personell 

c. I retrospekt, burde du ha forutsett forløpet? 
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De neste spørsmålene går på kompetanse og opplæring: 
9. Følte du på noe tidspunkt at du ikke var på høyde med situasjonen? Hvis nei, gå til spm. 9.a. 

a. På hvilket tidspunkt følte du dette? Hva skjedde på dette tidspunktet? 
10. Følte du at du hadde nok kompetanse eller erfaring (trening eller utdanning) til å takle en situasjon 

av denne størrelsen? 
11. Tror du bedre trening/utdanning ville ha gjort deg i stand til å forutse hendelsesforløpet bedre? 
12. Syns du utdanningen du har fått samsvarer med de utfordringene du møter i hverdagen? 

a. Hva føler du evt. du mangler? 
13. Syns du utdanningen du har fått samsvarer med de utfordringene du møtte i dette tilfellet?  

a. Hva føler du evt. du mangler? 
14. Mener du ditt brannvesen, samlet sett, hadde den kompetansen de trengte for å takle denne 

hendelsen?  
a. Hvilke endringer mener evt. du må til? 

 
 
De neste spørsmålene går på aksjonsgjennomføring: 

15. Hadde dere en innsatsplan for en slik type hendelse? Hvis nei, gå til spm. 18. 
16. Syns du at deres innsatsplan var dekkende for denne hendelsen (utdyp)? 
17. Måtte dere avvike fra planverket (utdyp)? Gå til spm. 19. 
18. Hvorfor finnes ikke en slik innsatsplan? 
19. Vet du om ROS-analysen sier noe om denne type hendelse? Hvis nei, gå til spm. 19.a. Hvis ja, gå til 

spm. 19.b. 
a. Har du noen tanker om hvorfor? 
b. Står ROS-analysens vurderinger i stil med de faktiske konsekvensene? 

20. Vet du om det gjort noen endringer i ROS-analysen i etterkant som en konsekvens av denne 
hendelsen (utdyp)? 
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