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Bakgrunn

• Eksplosjonen på MS 
Ytterøyningen

• Flaks at liv ikke gikk tapt

• Symposiet i Bergen 

• GAP – «noen» må tette 
kunnskapshullet

• Batterier er mer enn giftig 
røyk?

Foto: Bergen Brannvesen



• Publisert digitalt www.dsb.no

• November 2021

• På vegne av arbeidsgruppa, 

takk for muligheten

Foto: Kurt Rusaas, Bergen Brannvesen

Veileder

http://www.dsb.no/


Hvordan tette kunnskapshullet?

• 5 brann- og redningsvesen
– Oslo, Rogaland, Bergen, Trøndelag, Drammen

• Veileder for våre kollegaer
– DSB og NBSK takket ja

• Mye arbeid, lang reise, takk til
– Egne arbeidsgivere

– Brann og Redning i DSB for å støtte 
initiativet og for faglig bidrag

– Kommunikasjonsavdelingen i DSB for 
layout-arbeidet

– Norges Brannskole 

• Samarbeid brannvesen og DSB

Illustrasjon hentet fra veilederen 



Risikobildet – hva 
er kjent
• Kunnskap

– mye finnes om batterier

– mindre om risiko og slokking

• Hendelser
– Internasjonalt (Arizona, Kina, 

Sør-Korea m.fl.)

• Forskning
– RISE, FFI, Universiteter m.fl.

• Nettverk
– Europa, USA, Australia

Montasje: Ove Frydenberg, Drammensregionens brannvesen



Risikonivåer

• Fire risikonivåer (1, 2, 3, 4)
– Små batterier – store 

batterisystemer (BESS)

• Utendørs

• Innendørs - lukket rom
– Brennbare gasser største 

risiko

– Giftige gasser inkl. 
hydrogenfluorid (HF) mindre 
risiko enn antatt

Illustrasjon hentet fra veilederen



Håndtere risiko

• Veilederen gir ikke alle svar

• Kan bidra til lik og felles 
situasjonsforståelse

• 7-trinnsmodellen innbakt

• Å forstå risiko reduserer tiden 
før innsats

• Lokale innsatsplaner basert på 
ROS
– Egen sårbarhet må 

identifiseres

Foto: KRIPOS, MS Ytterøyningen etter eksplosjonen



Slokking

• Veilederen omhandler batterier 

– Thermal Runaway (TR) 

• Mange slokkemidler

– Virker de på li-ion-branner?

– Veilederen gir svar

• Kjøling og ventilering

– Vann er fortsatt best

– Unngå luft inn, få gassene ut

• Risikonivå 3 og 4 (lukket rom)

– Er CBRNE

– Feil valg kan gi fatalt resultat

– Opplæring regionale og 

nasjonale ressurser

Illustrasjon: Jørn Kristensen, OBRE



Veileder gir kunnskap?

• Tilgjengelig på www.dsb.no
– Ikke trykket, kan skrives ut

• Gratis digitalt kurs
– www.nakos.no

– Takk til DSB for økonomi

• Brannsjefer får dokumentert 
ansattes opplæring
– Kursbevis

• Ny kunnskap produseres 
kontinuerlig

Illustrasjon: DNV-GL

http://www.dsb.no/
http://www.nakos.no/


Forebygging

• Redusere tap av verdier i 
samfunnet

• Forebygge skade eller død på 
brann- og redningspersonell

• Kartlegge lokale aktører og anlegg 
med li-ion, f.eks.
– Solcelle + batteri = sant

– El-sparkesykkelforhandlere

– El-bilforhandlere,

– Anleggsbransjen

– Fergeselskap

Faksimile: NRK.no



Oppsummering

• Dette er versjon 1 – nov. 2021
– Stor utvikling hele tiden

– Innspill sendes drbv@drbv.no

• Forskriftsendringer
– Sjøfart

– NEK, DSB

• Batteribransjen
– Hydrogen og ammoniakk

• Elektrifiseringen
– Lokal produksjon gir lokal 

lagring, også i bolig

Foto: Ruter – hentet fra veilederen

mailto:drbv@drbv.no


Arbeidsgruppa

• Oslo brann og redningsetat ved Jørn Kjetil Kristiansen og 
Astrid Lyngedal Rydholt

• Bergen brannvesen ved Sveinung Sivertsen og Kurt Tofte Rusås

• Trøndelag brann og redning ved Ole Ludvigsen

• Rogaland brann og redning ved Svein Thelin Knutsen

• Drammensregionens brannvesen IKS ved Ove Frydenberg og 
Henrik Trømborg

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ved 
Jostein Ween Grav

• Norges Brannskole ved Tor Fure

Illustrasjon hentet fra veilederen 


