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Samlokalisering av Nødmeldingstjenesten 
DSB samarbeider med Politidirektoratet om arbeidet 
med samlokalisering av 110-sentralene og politiets 
operasjonssentraler. Det er i dag samlokaliserte 
nødmeldingssentraler i Nordland, Innlandet, Møre og 
Romsdal, Øst og Sør-Øst. Det er pågående aktiviteter for 
gjennomføring av samlokalisering i Tromsø og Finnmark. 
Innledende prosjekteringsarbeid for samlokalisering er 
igangsatt i Trøndelag. I Agder og Sør-Vest er samarbeidet 
om samlokalisering igangsatt. I Vest og Oslo er prosessene avventende grunnet 
pågående prosesser knyttet til fremtidige politihus i regionenes hovedseter. 
 
De tidlige erfaringene fra de samlokaliserte sentralene viser at 
samlokaliseringen har bidratt til økt kjennskap til og forståelse for den andre 
sentralens håndtering av hendelser. Sentralene kan melde om at de har nytte 
av hverandres nærhet, kunnskap og informasjon i både små og store hendelser. 
Fordelen ved at sentralene nå til sammen utgjør et større fagmiljø regionalt, 
trekkes blant annet frem som en umiddelbar positiv effekt. Gevinster av 
samlokalisering forventes i form av kvalitetsforbedringer over tid på forhold 
som: 

 Kjennskap på tvers 

 Informasjonsdeling 

 Felles hendelseshåndtering 

 Samvirke 
 
Det er utarbeidet en felles gevinstrealiseringsplan for alle de samlokaliserte 
sentralene. De samlokaliserte sentralene skal fortløpende gjennomføre en 
rekke samvirkefremmende aktiviteter, og virkningen av disse vil bli målt jevnlig 
over flere år. 

 
Nød-SMS 
Tjenesten som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet for 
tekstlig kommunikasjon med nødnumrene ble lansert for alle i målgruppen i 
mars 2018. Det er nødmeldesentralene i Bodø som mottar skriftlige 
nødmeldinger for hele landet. Til nå har over 2400 i målgruppen registrert seg 
for bruk av tjenesten, og det har vært flere skarpe hendelser. Les mer på 
www.nødsms.no Nød-SMS er et pilotprosjekt som avsluttes i 2019, og det skal 
evalueres underveis. Pilotprosjektet skal gi grunnlag for å vurdere hvordan 
tekstlig kommunikasjon med nødmeldesentralene skal innrettes i fremtiden. 
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Driftsstatus Nødnett 
Til nå har driftsstatus for Nødnett kun vært tilgjengelig for 
nødmeldesentralene. For at andre brukere også skal få tilgang til driftsstatus vil 
DSB lansere en løsning hvor brukerorganisasjoner får tilgang til en beskrivelse 
av utfallet på en webportal og mulighet for å se et kartutsnitt som viser 
dekningen i Nødnett. Tjenesten er under utvikling og skal etter planen lanseres 
i løpet av 2019. 
 
 

Nødnett "Min Side" app 
Nødnett "Min Side" er portalen kunden logger seg på når de skal kontakte BDO. 
Med tilgang til Nødnett "Min Side" app er det lettere å legge til en skjermdump 
av eksempelvis kart med posisjonsdata for dekningsutfall eller bilde/video av 
opplevd feil på radioterminal. Kunde kan velge å få varsel om 
oppfølgingsspørsmål eller løsning i saken via mobilskjerm/nettbrett, på lik linje 
som en SMS. Dette gjør kommunikasjonsløsningen effektiv og fleksibel. 
Spørsmål om tilgang til "Min Side" kan rettes til kontaktperson for 
radioterminal internt i egen organisasjon eller til BDO på vakt@branndrift.no 
Mer info om BDO finnes også her http://www.nødnett.no/tjenester/drift/ 
 
 

Nasjonalt sambandsreglement (nivå 2) 
Februar 2019 ble det sendt ut en ny versjon av nasjonalt sambandsreglement 
for brann- og redningsvesen og 110-sentraler (nivå 2). Sambandsreglementet 
skal sikre enkel, god og helhetlig sambandsbruk. Hovedmålsettingen med 
brann- og redningsvesenets nasjonale reglement er å etablere et felles 
landsdekkende reglement for bruk av samband innenfor og på tvers av 110-
regionene for brann- og redningsvesenet og 110-sentralene. Endringene vil 
også bidra til å styrke samvirket på tvers av nød- og beredskapsetatene da 
brukerne i større grad må benytte Felles sambandsreglement for Nødnett som 
referansepunkt. Fremover vil DSB i samarbeid med 110-sentralene jobbe med 
kontinuerlig videreutvikling og forbedring av sambandsreglementet for brann, 
samt andre relaterte dokumenter. 
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Automatisk varsling av ulykker fra kjøretøy 
eCall er et system for automatisk varsling av en trafikkulykke fra kjøretøyet til 
en 110-sentral. Ved en ulykke vil det automatisk overføres et datasett med 
informasjon om blant annet posisjon til 110-sentralen samtidig som det 
opprettes en taleforbindelse mellom kjøretøyet og sentralen. eCall kan også 
utløses manuelt av personer i kjøretøyet. Fra 2018 ble det et krav om at alle 
nye typegodkjente biler skal ha eCall installert. DSB er ansvarlig for 
implementering og drift av eCall mottaksløsningen i Norge. 
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Brukerundersøkelse Nødnett 
Vi ønsker å høre hva dere synes om Nødnett! I løpet av mars vil det sendes ut 
en undersøkelse til brukerne av Nødnett. Undersøkelsen utføres av DSB i 
samarbeid med Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Helses 
Driftsorganisasjon for Nødnett. 
 
 

Samarbeid over grensen 
DSB har lansert tjenesten Bruk i Sverige som gjør det mulig for nødetatene i 
begge land å samvirke over Nødnett i felles talegrupper og ved innsats i 
nabolandet. DSB ønsker å bidra til at tjenesten blir 
tatt i bruk og inviterer til temasamlinger for 110-
sentraler og norske og svenske brann- og 
redningsvesen langs grensen. Dato og sted for 
møter: 

 3. mai: Kongsvinger (Politihøgskolens 
utdanningssenter) 

 14. mai: Værnes (Radisson Værnes) 

 22. mai: Bodø (Salten Brann IKS)                              Foto: Johan Eklund                                                                                                                              
 
Påmelding og mer informasjon på www.nødnett.no/samling 
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Ny søk-, statistikk- og visualiseringsmodul – BRIS 2.0 
Vi er i ferd med å gjøre BRIS-data enklere tilgjengelig for analyse og 
formidling. Formålet er bedre forebygging og beredskap mot branner og 
ulykker. Vi utvikler en lukket løsning for brann- og redningsvesenet og en 
modul som er åpen for alle. BRIS 2.0 blir en svært fleksibel løsning som skal 
dekke mange ulike behov hos brann- og redningsvesenet. Blant annet gjennom 
et kraftfullt søkeverktøy, visning av data i tabeller, diagrammer og kart og 
lagring av søk. Det blir mulig å få varsling ved nye treff i søket ditt, og ikke minst 
blir det tilgang til nasjonale tall og mulighet for å sammenlikne seg med andre 
kommuner og brann- og redningsvesen. Den åpne løsningen skal 
tilgjengeliggjøre en stor del av BRIS-dataene for hele befolkningen. Vi tar sikte 
på at alle brann- og redningsvesen kan ta i bruk BRIS 2.0 i mai. Den åpne 
løsningen skal etter planen lanseres over sommeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere 
DSB, KLP, DIBK og Norsk brannvernforening har i løpet av året holdt flere 
fagseminarer der systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere har vært i 
fokus. Temaveileder kan lastes ned her: https://www.dsb.no/veiledere-
handboker-og-informasjonsmateriell/systematisk-sikkerhetsarbeid-for-
bygningseiere/ 
 
Målgruppen for seminaret har vært både private og kommunale bygningseiere 
og brann- og redningsvesen. For mer informasjon om systematisk 
sikkerhetsarbeid for bygningseiere, ta kontakt med tommy.ueland@dsb.no 
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Bedre brannsikkerhet for risikoutsatte grupper 
DSB gir veiledning til kommunene om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. 
I 2018 ble veiledningsarbeidet forsterket med midler fra Gjensidigestiftelsen 
gjennom Det store brannløftet. Mye av arbeidet gjøres sammen med 
Helsedirektoratet. Det er laget en film med rådmenn som målgruppe. Filmen 
ble lansert i forbindelse med kampanjen Livsviktig på FNs eldredag 1. oktober 
2018. Det lages også e-læringskurs og opplæringsfilm til helse- og 
brannpersonell som blir tilgjengelig våren 2019. 
 
DSB har etablert et samarbeid med 
Skadeforebyggende forum om rekruttering av 
nasjonale pådrivere fra helse og omsorg og 
brannvesenet. De nasjonale pådriverne skal blant 
annet veilede kommuner, bygge nettverk og 
motivere til økt samarbeid mellom helse og 
brann om risikoutsatte grupper. Rekruttering vil 
skje vår/sommer 2019.  
 
For mer informasjon se: https://www.dsb.no/livsviktig/ eller kontakt 
barbro.hatlevoll@dsb.no 
 

Klart språk i forskrift om brannforebygging 
DSB skal skrive slik at folk forstår. Som et ledd i vårt klarspråkarbeid er det valgt 
å se på forskrift om brannforebygging. Over 800 mottakere fikk i februar en 
undersøkelse der DSB ba om tilbakemelding på det språklige innholdet i 
forskrift om brannforebygging. Fristen var 1. mars, og DSB mottok om lag 80 
svar. 
 

 
§ 3 i forskrift om brannforebygging og "bålforbudet" 
Sommeren 2018 var spesielt tørr med brannfare langt over det normale. Det 
var stor oppmerksomhet i mediene om skogbranner og bålforbud. Mange 
kommuner innførte ulike former for totalforbud mot bruk av åpen ild, mens 
andre forholdt seg til DSBs råd om at det ikke er hjemmel til å fatte slikt 
totalforbud. DSB ser nå nærmere på om det er behov for regelverksendring 
eller andre tiltak for å få publikum til å handle riktig når det er tørt. Sammen 
med innspillsrunden om klart språk ble det også sendt ut spørsmål om denne 
bestemmelsen. 
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Ny myndighetsveileder og maler 
Ny myndighetsveileder er på vei. Det er lagt opp til modulbasert veiledning der 
brann- og redningsvesenet lett kan finne frem til det de ønsker. Om det er 
behov for veiledning i tilsyn med farlig stoff, kartlegging av ildsteder og 
fyringsanlegg, arrangementer eller skogbrann skal du finne det i vår nye, 
kommende myndighetsveileder. Det er planlagt 90 moduler. Vi er også i gang 
med å se på tilsynsmalene som ligger i den eksisterende veilederen. Vi ønsker å 
gjøre malene tydeligere og enklere å forstå for mottakerne. 
 

 
Forskningsprosjekt på eksplosivområdet 
FoU-prosjektet ser på hvordan man kan forhindre at ammoniumnitrat (AN) 
eksploderer ved brann. DSBs seksjon for kjemikaliesikkerhet deltar, sammen 
med norsk eksplosivbransje, i et forskningsprosjekt på eksplosivområdet der 
DSBs forsker med arbeidssted på FFI har vært sentral. Prosjektet har den 
engelske tittelen "Investigating the explosion risk of ammonium nitrate under 
fire exposure and its consequences". Formålet med prosjektet er å undersøke 
ANs eksplosjonsrisiko under brann og hvilke konsekvenser slike hendelser kan 
få. Hensikten med prosjektet er å få en bedre forståelse av ANs termolyse og 
egenskaper under brann, herunder forbedre simuleringsverktøy for 
risikovurderinger knyttet til AN. Prosjektet skal også identifisere mulige 
tekniske løsninger for å bedre sikkerhet under brann. Prosjektet startet opp i 
2017 og er planlagt avsluttet i 2020.                                          
 
 

Sikkerhetsavstander for anlegg for farlig stoff 
Ved etablering av anlegg med farlige stoffer vil det være behov for å vurdere 
avstand til omgivelsene. DSB har i den forbindelse engasjert DNV GL til å 
beregne graderte sikkerhetsavstander for en del utvalgte anleggstyper. Dette 
gjelder små og mellomstore anlegg som er standardisert med hensyn til 
utførelse og funksjonalitet, og hvor det ellers ligger til rette for å anvende faste 
sikkerhetsavstander. Resultatet vil foreligge i løpet av første halvår i form av en 
rapport fra DNV GL. DSB vil så vurdere å gi nye veiledende sikkerhetsavstander 
i sine temaveiledere. 
 

 
 
 
 



 

Energistasjoner 
Det skal gjennomføres et prosjekt hos RISE Fire Research i 2019. Bakgrunnen 
for prosjektet er at en stadig økende andel av bilparken drives av andre 
energibærere enn fossile drivstoff. Det forventes en omlegging av de 
tradisjonelle bensinstasjonene til energistasjoner, hvor også andre 
energibærere blir tilbudt, som eksempelvis elektrisitet, hydrogen, flytende og 
komprimert naturgass. Nytt direktiv fra EU om etablering av infrastruktur for 
alternative energibærere er med på å drive denne utviklingen. Målsettingen 
med prosjektet er å belyse hvilke risikoer en endring fra bensinstasjoner til 
energistasjoner representerer med hensyn til brann- og eksplosjonsfare, og 
hvilke risikoer som må tas hensyn til ved etablering av energistasjoner. 
 
 

Lagring av litiumbatterier 
Målsettingen med dette prosjektet er å belyse utfordringer knyttet til 
brannfaren ved større mengder av ikke-tilkoblede litiumbatterier. Det skal 
utarbeides et grunnlag for forholdsregler og prosedyrer for sikker oppbevaring. 
Prosjektet, som skal utføres av RISE Fire Research, skal gi et bedre 
beslutningsgrunnlag for myndigheter i forbindelse med veiledning til brukere, 
og gi informasjon som kan brukes av bransjen for forebygging av brann. 
Prosjektet skal søke å finne svar på hvordan litiumbatterier i større mengder 
blir lagret i dag. Det skal kartlegges hvor slike lagre finnes, hva slags forhold de 
lagres under, hvilke aktører som lagrer og hvilke forholdsregler som er tatt for å 
sikre en akseptabel risiko. Det skal deretter anbefales hvilke forholdsregler som 
bør tas ved oppbevaring av litiumbatterier i lagerbygninger eller andre 
lagringssteder. Faren for brannspredning og for personer (giftig røyk) skal 
vurderes i forhold til mengde batterier, avstand til brennbare materialer og 
utforming av bygning. 
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Branner i avfallsanlegg 
Miljødirektoratet og DSB samarbeider for å redusere branner og 
miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg. Bakgrunnen for samarbeidet er 
mange branner i avfallsanlegg de senere år. Det er registrert 130 branner i BRIS 
i perioden 2016-2018. Det antas videre at det er langt flere branntilløp enn det 
som er registrert. For å øke kunnskapsgrunnlaget har direktoratene gått 
sammen om et oppdrag til RISE Fire Research. Målsettingen er å frembringe et 
faktagrunnlag som belyser hvilke risikoer som er knyttet til branner i 
avfallsanlegg og å identifisere tiltak som kan forebygge brann og begrense 
brannens skadeomfang og miljøpåvirkning. RISE-rapporten skal være ferdig i 
september. 
 
I tillegg til behovet for økt kunnskap om risiko i næringen og miljøpåvirkningen 
av branner, planlegges det en felles tilsynsaksjon neste år i samarbeid mellom 
fylkesmennene og brann- og redningsvesenet. Risikokartleggingen fra RISE 
legges til grunn i tilsynsarbeidet. Tilsyn fra brann- og redningsvesenet 
forutsetter at avfallsanlegget er vurdert som et risikoobjekt og registrert som 
særskilte brannobjekt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13. Det er dermed 
viktig at alle landets brann- og redningsvesen skaffer seg den nødvendige 
oversikten over alle avfallsanlegg i eget området og registrerer risikoobjektene 
som særskilte brannobjekt. Det er avholdt møte med avfallsnæringen, og DSB 
vil komme med mer informasjon til landets brann- og redningsvesen i løpet av 
våren 2019. 
 

CBRNE-beredskap 
Det er utviklet en nasjonal strategi for CBRNE-beredskap. Hensikten med 
strategien er å videreutvikle evnen til å forebygge, håndtere og lære av store 
CBRNE-hendelser. Strategien gir følgende hovedprioriteringer: 
- Ansvaret for C-, B-, RN- og E-områdene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå 

er tydelig, avklart og godt koordinert 
- God faglig rådgivning til sentralt, regionalt og lokalt nivå er etablert 
- God kommunikasjon med befolkningen er etablert 
- Forebyggende aktører, nødetatene og forsterkningsressurser har 

tilstrekkelig evne, kompetanse, kapasitet og øvelse til å forebygge og 
håndtere hendelser 

- Det er lagt til rette for at samfunnets samlede ressurser utnyttes på best 
mulig måte i fred, krise, væpnet konflikt og krig gjennom sivilt-militært 
samarbeid 

- Øvelser på alle nivå og mellom nivå skal inkludere CBRNE-hendelser 
- Internasjonalt samarbeid skal styrke nasjonal CBRNE-beredskap  



 

Forsvarets forskningsinstitutt har gjennom avtale nå ansvar for å være 
beredskapslaboratorium for ukjente C, B, R og E-prøver. I tillegg er det 
formalisert at CBRNE-senteret ved Ullevål Universitetssykehus skal være 
nasjonal rådgiver for pasientbehandling ved CBRNE-hendelser som kan 
medføre personskade eller sykdom. Du kan lese hele strategien her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-cbrne-
beredskap/id2513675/ 
 

Beredskapstelefon FFI: 400 33 373 
Telefon CBRNE-senteret: 22 11 73 50 
 

CBRNE-konferanse arrangeres på Gardermoen 24. og 25. april.  
Påmeldingsfrist 23.03.2019 på www.dsb.no  
 

 
Samvirkeområdet for kjemikalie- og eksplosivberedskap 
Arbeidet med CE-beredskap er organisert i en gruppe på direktoratsnivå og en 
rådgivningsgruppe der også brann- og redningsvesen er invitert til å delta. 
Arbeidet med CE-beredskap skal bidra til at behov for god faglig rådgivning og 
ekspertise til lokalt, regionalt og sentralt nivå ivaretas ved uønskede hendelser, 
ulykker og tilsiktede handlinger, og at dette inkluderes i planverk og øves. 
 
I 2018 og 2019 gjennomføres følgende fire prosjekter: 

- Økt erkjennelse og tverrsektoriell forståelse av trusler, risikoer og 
sårbarheter på CE-området 

- Avklare grensesnitt mot beredskapen for akutt forurensning 

- Nettverk for faglig rådgivning i håndterings- og normaliseringsfasen av en 
hendelse 

- Kommunikasjon med befolkningen 
 

Det anbefales fra et av prosjektene å opprette et nasjonalt kompetansesenter 
for kjemikalie- og eksplosivvern for å sikre god faglig rådgivning i håndterings- 
og normaliseringsfasen. I tillegg anbefales det å utarbeide og implementere en 
nasjonal samvirkeprosedyre for håndtering av CBRNE-hendelser i tråd med 
PLIVO-prosedyren. Rådgivningsgruppen møtes minimum en gang pr år, og det 
neste møtet blir i slutten av august 2019. Denne gruppen skal bidra til å løse 
oppgaver og aktiviteter i samvirkeområdet. Medlemmene skal bidra i faglig 
beredskapsnettverk, det skal utveksles informasjon på tvers av sektorene og 
gruppen skal være en viktig arena for læring. 
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Skogbrann 
Sommeren 2018 var preget av en rekke større og mindre skogbranner over 
store deler av Sør-Norge. En viktig årsak til at disse ble slukket uten større 
skader, var at det kommunale brann- og redningsvesenet fikk god støtte fra 
statlige forsterkningsressurser som skogbrannhelikopter og 
lederstøtteordningen. Sivilforsvaret gjorde dessuten en formidabel innsats for å 
bekjempe skogbrannene. Totalt la Sivilforsvarets mannskaper ned om lag  
70 000 innsatstimer i forbindelse med slokking av 120 skogbranner. I fjor 
sommer så vi virkelig verdien av det systematiske arbeidet som er gjort for å 
forebygge og håndtere skogbranner siden storbrannen i Froland i 2008. Godt 
samarbeid og god ledelse har ført til at vi utnytter ressursene mye mer effektivt 
i dag enn for ti år siden. Det er laget en rapport som oppsummerer de 
erfaringer som et stort antall aktører har gjort seg. Med bakgrunn i dette er det 
identifisert læringspunkter som kan bidra til å forsterke både forebyggende 
virksomhet og beredskap mot natur- og skogbranner. Rapporten er tilgjengelig 
på www.dsb.no om kort tid. 
 

Ny utdanning for brann- og redningspersonell 
Prosjekt Ny utdanning jobber videre med fagskolen, opplæring for 
deltidspersonell og Digital læringsarena. Endringene i 
utdanningssystemet skal øke kvaliteten i opplæringen, sikre 
jevnere kompetanse og dermed bidra til mer effektiv forebygging 
og bedre beredskap. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med brann- 
og redningsvesenet og med innspill fra samvirkeaktører og andre 
samarbeidspartnere. Et omfattende arbeid med studieplan og 
organisasjonsmodell for fagskolen er nå ferdigstilt.  
 
Fremtidig løsning for opplæring av deltidspersonell skal gi et mer  
fleksibelt opplæringsløp, høyere kvalitet og sikre at flere gjennomfører 
grunnutdanning. I tillegg til at fagmiljøet deltar i selve utredningsarbeidet, er 
det etablert en bred referansegruppe for å sikre fagmiljøets innspill.                                                             
 
Planleggingsfasen for Digital læringsarena er gjennomført. Dette er en 
plattform som skal legge til rette for at deler av opplæringen i ny fagskole skal 
kunne gjennomføres på digitale flater med høy kvalitet. Konkurransen for å 
anskaffe den digitale læringsarenaen er nylig kunngjort.  
 
Samarbeidsprosjektet "Arbeid i høyden", som DSB gjennomfører sammen med 
Oslo brann- og redningsetat, har laget første pilot på opplæring ved bruk av 
ulike digitale læremidler.  
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