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Alle landets brannvesen

BRIS-Ut lanseres 3. juni
BRIS-Ut er den nye søk-, statistikk- og visualiseringsmodulen av BRIS. Modulen skal gjøre det enklere å
ta i bruk BRIS-data, både for brann- og redningsvesenet og allmennheten. BRIS-Ut lanseres 3. juni for
alle brannvesen og 110-sentraler. Løsningen blir da gjort tilgjengelig for brukere som i dag har tilgang til
BRIS. I praksis betyr det at man kommer direkte til den nye applikasjonen når man velger knappen
"Rapporter og Statistikk" i innrapporteringsdelen av BRIS. Innrapporteringen i BRIS har nå fått navnet
BRIS-Inn. Det er også mulig å nå BRIS-Ut direkte via denne linken:
https://brannstatistikk.dsb.no/brus-ui/. Innlogging er den samme som i dagens BRIS.
Bruk BRIS-Ut og gi oss tilbakemelding innen 1. september 2019
Vi ber hvert enkelt brannvesen og 110-sentral om å ta i bruk løsningen og særlig vurdere de valgene som
er gjort for innsyn i nasjonalt datasett – se nedenfor. DSB ber om tilbakemelding senest innen 1.
september 2019.
Tilbakemelding sendes til: postmottak@dsb.no, eller bris-support@dsb.no.
BRIS-Ut er utviklet i samarbeid med brannvesenet og 110
Applikasjonen er utviklet av DSB med penger bevilget av Gjensidigestiftelsen og det Store Brannløftet. I
tillegg har en brukergruppe bestående av representanter fra brannvesen og 110, vært tett involvert i
utviklingen. Formålet med BRIS-Ut er følgende:
•

Gi grunnlag for å drive effektivt forebyggende arbeid og utvikle beredskapen

•

Framskaffe nødvendig styringsinformasjon

•

Gi statistikk og kunnskap til befolkningen for å forebygge branner og ulykker

•

Bidra til en åpen og transparent brann- og redningstjeneste

Løsningen er testet godt, men er ikke ferdig utviklet
De siste månedene har løsningen vært i bruk og testet av ca. 50 brukere fra brannvesen og 110-sentraler.
BRIS-Ut er ennå ikke ferdig utviklet, og vi vil fortsette med å rette feil og utvikle ny funksjonalitet en
stund til. Løsningen har noen kjente feil og noe av funksjonaliteten vi har planlagt er ikke på plass ennå.
Løsningen fungerer likevel bra og har det meste av funksjonalitet på plass. Vi ønsker derfor å gi alle
mulighet til å ta løsningen i bruk nå.
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Løsningen fungerer best i nettleseren Google Chrome, eller andre nettlesere som ikke er Internet
Explorer. Det er mulig å benytte løsningen i Internet Explorer, men ikke alt fungerer optimalt der. Vi
oppfordrer derfor alle til å benytte andre nettlesere hvis det er mulig.
Kort om funksjonalitet i løsningen
BRIS-Ut gir fleksible og gode muligheter til å søke i alle oppdrag som er kommet inn fra BRIS ble tatt i
bruk. Melding om brannvernet ligger også i løsningen. Det er egne moduler for analyse av data, gjennom
tabell- og diagramvisning. Det er mulig å lagre søk og visninger. Du kan sette opp varsler om hendelser
eller nye treff i dine søk. Varslene vil bli sendt til din e-postadresse.
Dagens BRIS har fram til nå stort sett bare gitt brannvesenet tilgang til sine egne data. I BRIS-Ut er det
gode muligheter til å analysere nasjonale tall og sammenlikne seg med andre kommuner og brannvesen
(også per 10 000 innbyggere). BRIS-Ut er en levende database. Den oppdateres løpende med nye
oppdrag så snart de kommer inn i BRIS fra 110-sentralen.
BRIS-Ut har tre datasett, et for eget brannvesen, et nasjonalt og et begrenset nasjonalt. Når du logger
deg inn, kommer du automatisk til ditt eget brannvesens datasett. Her har du tilgang til all informasjon
om oppdragene innenfor ditt brannvesen sitt ansvarsområde (samt oppdrag brannvesenet har vært på
utenfor eget område), inkludert mulighet til å se utrykningsrapporten for oppdraget.
Dersom du ønsker å sammenlikne med data fra andre brannvesen og se nasjonale tall, må du bytte til
nasjonalt datasett. Det nasjonale datasettet er bygget opp på samme måte som eget brannvesen, men
det er noe færre data tilgjengelig der. Alle personopplysninger, fritekstfelter og opplysninger som kan
inneholde helseopplysninger eller potensielle regelbrudd er ikke med i det nasjonale datasettet. En del
av disse dataene vil bli tilgjengeliggjort i et begrenset, nasjonalt datasett med reduserte
søkemuligheter. Dette datasettet inneholder kun overordnede rapporter av data som av ulike grunner
ikke kan vises på et detaljert nivå.
Opplæring via opplæringsvideoer
Vi har i utviklingen av BRIS-Ut lagt vekt på å kombinere høy fleksibilitet med god brukervennlighet.
Den høye fleksibiliteten gjør at de fleste analysebehov vil være mulig å dekke. God brukervennlighet
skal bidra til at flest mulig skal kunne bruke løsningen. De grunnleggende delene er derfor relativt enkle
å bruke, samtidig som det finnes en god del mer kompliserte funksjoner. Det er utviklet noen
opplæringsvideoer som det er viktig at alle ser, og det vil komme flere den nærmeste tiden. De vil ligge
her: https://www.dsb.no/bris.
Tilgjengeliggjøring for allmenheten i oktober
Et hovedformål med BRIS-Ut er å tilgjengeliggjøre mest mulig BRIS-data for befolkningen og media.
Vi tror dette vil ha store effekter for forebygging av branner og ulykker, gi bedre beredskap og ikke
minst øke datakvaliteten i BRIS. BRIS inneholder i hovedsak offentlige data. Løsningen som blir gjort
tilgjengelig for befolkningen og media har foreløpig arbeidstittel Åpen BRIS.
I denne omgang blir BRIS-Ut kun tilgjengelig for brann- og redningsvesenet. Planen er å lansere Åpen
BRIS, i oktober. Da har brannvesenet fått tid til å bli kjent med løsningen og hvilke muligheter som
ligger der. Ikke minst vil dere se hva omverdenen fra oktober vil kunne se om brannvesenets virksomhet.
Dette vil være det samme som dere nå får tilgang til i nasjonalt datasett.
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Workshop om bruk av BRIS-data i oktober
DSB planlegger en workshop like etter lansering av Åpen BRIS. Her vil vi gi mulighet for mange
brannvesen til å møtes for å diskutere erfaringer og best practice for bruk av BRIS-data. Vi vil også
diskutere veien videre for forvaltning og utvikling av BRIS.
Dato er foreløpig satt til 30. oktober 2019. Sted vil være i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen. Vi
kommer tilbake til invitasjon etter sommeren.
Feil innrapporterte egne data – be om å få oppdragene gjenåpnet
Vi minner om at det er mulig å få egne godkjente oppdrag gjenåpnet, dersom man ved bruk av BRIS-Ut
ser viktige feil i datagrunnlaget. Dette kan gjøres ved å ta kontakt med BRIS support, så kan DSB
gjenåpne oppdraget.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Avdeling for Forebygging og sikkerhet
Anne Rygh Pedersen
Avdelingsdirektør

Dag Rune Omland
Seksjonssjef
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