Veiledning til revidert hendelsesliste, versjon 2.3 (28.12.2016),
24.2.15

Veiledning til revidert hendelsesliste
Hovedkategori
Unødige alarmer og
meldinger med
utrykning for
brannvesenet (men
ikke ”reell”
hendelse)

Oppdragstype

Definisjon/veiledning
Det skal velges årsak for ABA unødig alarm fra
virksomheter, dvs. bedrifter, offentlige institusjoner,
leiligheter og boligblokker:

ABA feil bruk
ABA feil plassert detektor

•

ABA teknisk/ukjent

ABA privat bolig
ABA vaktselskap
ABA trygghetsalarm
Unødig alarm vaktselskap

Unødig kontroll av melding

Avbrutt utrykning

Unødig innbruddsalarm
Unødig andre alarmer

Falske alarmer og
meldinger med
utrykning for
brannvesenet
Alarmer og
meldinger håndtert
av 110, uten
utrykning fra
brannvesenet

Falsk ABA
Falsk melding
Oppdrag løst av 110

Nødanrop 112 viderekoble
Nødanrop 113 viderekoble
Nødanrop 110 viderekoble

Feil bruk: Feil menneskelig bruk av utstyr. Eks.
stekt noe slik at det blir røyk, varme arbeider,
ikke gitt beskjed om arbeid.
• Feil plassert detektor: Etter brannvesenets
vurdering er detektor plassert uhensiktsmessig,
slik at aktiviteter som kan forventes å kunne bli
utført i det aktuelle rommet likevel utløser ABA.
Eks dusjing eller normal matlaging.
• Teknisk/ukjent årsak: Teknisk feil på anlegg
mv. Her skal også ukjent årsak føres, fordi det
ofte vil være vanskelig å skille teknisk og ukjent
årsak.
ABA unødig privat bolig. Direktekoblet alarm fra
private boliger – privat marked
ABA unødig vaktselskap. Unødig direktevarslet
ABA fra private boliger etter avtale med vaktselskap
ABA unødig trygghetsalarm. Brannvarsling fra
trygghetsalarm
Ringt inn alarm fra vaktselskap for private boliger,
der vaktselskap ikke får tak i noen hjemme/ev. ser ut
som røyk på kamera
Unødige meldinger varslet på annen måte enn ABA.
Her føres oppdrag som i ettertid framstår som
unødige. Kan eksempelvis være noen som mener de
har sett eller luktet røyk, eller hørt røykvarsler, men
når brannvesenet kommer fram, er det ingen tegn til
branntilløp.
Brannvesenet er utalarmert, men blir kalt tilbake før
de kommer fram (uavhengig av om det var ABA
eller ikke)
Både unødige automatiske og manuelle.
Eksempelvis gassdeteksjonsanlegg, andre type
deteksjoner, fra Vegtrafikksentral (VTS).
Dersom manuell melder ABA, altså noen har utløst
et automatisk brannalarmanlegg manuelt
Varslet på annen måte enn ABA falsk alarm
Ikke utalarmert, ikke viderevarslet til andre.
Også situasjoner ved felles callout på tvers av 110sentraler, der bistands-sentralen har behov for å
opprette eget "skyggeoppdrag" i Vision, skal føres
her. Eks. for å ha logg i Vision.
Viderekoblet nødanrop til 112. Innringer skulle
egentlig hatt kontakt med 112
Viderekoblet nødanrop til 113. Innringer skulle
egentlig hatt kontakt med 113
Viderekoblet til annen 110-sentral.
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Hovedkategori

Oppdragstype
Nødanrop konferansekontroll
Trygghetsalarm viderevarslet
Innbruddsalarm viderevarslet
Teknisk alarm viderevarslet
Heisstopp viderevarslet
Oppdrag viderevarslet andre

Bålbrenning varslet
Skogbrannvakt med fly
Ikke reell nødmelding

Brann

Nødanrop feilring
Brann i bygning

-Defineres som
uønsket eller
ukontrollert
forbrenningsprosess
som kjennetegnes
av varmeavgivelse
Brann i skorstein
ledsaget av røyk,
flamme eller
Brann i skog- eller utmark
gløding.
Brann i gress- eller innmark
Brann i kjemikalier/olje

Brann i personbil

Brann i buss
Brann i lastebil
Brann i bobil
Brann i annet kjøretøy
Brann i motorredskap og
maskiner
Brann i tog
Brann i t-bane
Brann i trikk/bybane
Brann i luftfartøy
Brann i fritidsbåt
Brann i lasteskip
Brann i passasjerfartøy
Brann i fiskefartøy
Brann i andre båter eller skip
Brann i gjenvinningsanlegg

Definisjon/veiledning
Konferanse 112/113
Kun viderevarslet til hjemmetjeneste e.l.

Alle meldinger som er sendt videre til andre, eks.
melding videre til teknisk etat, kommunens
bygningsforvalter, veitrafikksentral.
Logging av oppdrag skogbrannvakt fly
Feil bruk av nødnr.110, håndtert av 110.
Eksempelvis psyk.syke mv som ringer 110 om hva
som helst
Alle branner i eller inne i bygning. Bolig, næring,
garasje, fritidsbolig, annen bygning. Inkluderer også
branner i inventar, som ikke sprer seg. Unntaket er
tørrkokinger, som ikke sprer seg fra komfyr. De skal
føres under Brannhindrende tiltak komfyr. Branner i
eller inne i bygning føres her også om bygningen er
brent ned når brannvesenet kommer fram.
Alle branner i skorsteiner/piper som ikke har spredt
seg til bygning (inkluderer begrepene sot, skorstein)
Skog-, kratt- eller lyngbrann
Inkluderer branner på dyrket jord og i hager.
Olje/kjemikaliebrann. Utenom bygning og kjøretøy.
Inkluderer alle former for hydrokarboner, som
bensin, gasser.
Personbil er bil for persontransport med høyst 8
sitteplasser i tillegg til føreresetet, Inkluderer alle
typer ”drivstoff”/el-bil. Skal inkludere varebiler
(under 3 500 kg) og pick-up
Buss er bil for persontransport med over 8
sitteplasser i tillegg til førersetet.
Og lastebilliknende biler, eks kranbil, semi-trailer,
tilhenger til lastebil, påhengsvogner
Eksempelvis el-sykkel, ståhjuling, firhjuling,
snøscooter, motorsykkel, moped, traktor m.m.
Inkluderer selvkjørende arbeidsredskap og mobile
maskiner. Eks landbruks- og skogbruksmaskiner,
anleggsmaskiner, gressklippere, motorsag.
Brann i tunellbane.
Brann i fly og annen lufttransport
Uavhengig av om båten var til sjøs eller på land da
den brant
Ferger av alle størrelser

Brann i avfalls- eller gjenvinningsanlegg. Dersom
brannen startet i et bygg tilhørende anlegget, skal det
føres under brann i bygning
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Hovedkategori

Oppdragstype
Brann i søppelcontainer
Brann i søppelkasse

Brann i tunell
Brann i campingvogn/telt
Brann annet

Brann gjenoppblussing

Brannhindrende
tiltak

Brann i el installsjon
u/bygning
Brannhindrende tiltak komfyr

Brannhindrende tiltak annet

Ulykke (andre enn
brann)

Trafikkulykke

Blålysoppdrag.
Som oftest en
plutselig hendelse
som forårsaker
skade

Togulykke
Trikke/bybaneulykke
T-baneulykke
Ulykke båt eller skip

Definisjon/veiledning
Søppelkasse som ikke henger på/står helt tett inntil
bygning. Hvis søppelkassen på husvegg, er det
brann i bygning.
Startet i selve tunellen, ikke startet i kjøretøy.
Inkludert husvogn og såkalte isolerte fortelt, altså
campingvogner med bygningskonstruksjoner.
Branner som ikke passer inn i de andre kategoriene.
Inkluderer blant annet brann i person utenfor
bygning, gjenstander utenfor bygning, andre
containere enn søppelcontainere, forlatt bål,
søppelbrenning ute av kontroll, postkasse ute.
Utrykning til brann som er slokket og ev.
etterslokket, som blusser opp igjen. Sentralen må
lage ny hendelse.
Brann i elektrisk installasjon utenfor bygning.
Eksempelvis brann i lyktestolpe, strømledning
Brannhindrende tiltak i forbindelse med
overoppheting fra komfyr - tørrkoking 1. Utrykning
til røyk fra panne, kokekar eller mat i komfyr skal
føres her. Situasjoner der det er flamme fra panne,
kokekar eller mat i komfyr skal også føres som
brannhindrende tiltak komfyr, så lenge det ikke har
tatt fyr i inventar/bygningskonstruksjon utenfor
selve komfyren. Også situasjoner der det tar fyr i
gjenstand oppå en kokeplate (eks brødfjøl) skal føres
her dersom det ikke tar fyr i annet inventar eller
bygningskonstruksjoner.
Grenseskille mot brann i bygning: Dersom det har
tatt fyr utenfor kjele/komfyr (altså i inventar/
innredning eller i bygningskonstruksjon), skal dette
føres som brann i bygning.
Grenseskille mot unødig alarm: Melding om røyk,
men ved ankomst har det kun vært vanndamp, eller
det lukter fortsatt mat (ikke svidd). Slike oppdrag
skal føres som unødig melding/alarm.
Eksempelvis skumlegging, sjekk etter lynnedslag
hvor det ikke er blitt brann, undersøke svart kontakt,
varmeutvikling som følge av friksjon.
Grenseskille mot manuell unødig melding/ kontroll
av melding: Dersom brannvesenet ikke finner at det
har vært branntilløp, skal det føres som unødig
melding/alarm.
Ulykker på vei. Skal også inkludere andre ulykker
med kjøretøyer der slike vanligvis ferdes, eks. inne
på et næringsområde eller inne i en tunnel.
Inkl. togavsporing, togpåkjørsel
Inkl. avsporing.
Inkl. avsporing.
Ulykke som involverer selve båten eller skipet (eller
som skjer i båten/skipet). Alle fartøy, både nytte og
fritid. Ulykker med seilbrett, vannscooter, kiting mv.
går under person i vann. Personer som faller over

1

Dette er et unntak fra hovedregelen om at brann i inventar skal føres som brann i/inne i bygning. Begrunnelsen er at vi da får
samlet tørrkokinger som ikke sprer seg i en kategori.
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Hovedkategori

Oppdragstype
Ulykke luftfartøy

Akutt forurensning

Uhell farlig stoff uten utslipp

Eksplosjon uten brann

Naturhendelse snøskred
Naturhendelse annet skred
Naturhendelse vind
Naturhendelse flom
Naturhendelse annen

Ras konstruksjon

Person i vann

Helseoppdrag annet

Definisjon/veiledning
bord fra en båt skal føres under person i vann.
Alle typer fly, inkl. helikopter skal føres her.
Ulykker ifb. basehopping, fallskjerm, hanggliding
skal føres under kategorien annen ulykke/annen
redning.
Hendelser som brannvesenet skal rapportere til
Kystverket, gjelder både land, luft og sjø. Her skal
føres akutt forurensning som ikke hører inne under
noen av de andre ulykkestypene. Eks skal en
trafikkulykke som fører til akutt forurensning, føres
som trafikkulykke. Alle utslipp over 10 liter skal
føres som akutt forurensing. Mindre utslipp enn 10
liter skal også føres som akutt forurensing dersom
grunn til å tro at det kan påvirke omgivelsene.
Inkluderer farlige stoffer, radioaktivt utslipp og
gasslekkasje.
Større gassutslipp fra industri el.l. som kan påvirke
det ytre miljø, skal føres her. Det samme gjelder
gassutslipp i private boliger der det er fare for
forgiftning eller eksplosjon. Andre gassutslipp skal
føres som ubetydelig forurensing.
Uhell med farlige stoffer uten utslipp. Her skal det
føres uhell der farlige stoffer er involvert, men som
ikke har ført til forurensning. Kun uhell med farlige
stoffer som ikke hører inne under noen av de andre
ulykkestypene skal føres her. 2
Eksplosjon som ikke medførte brann. Hvis
eksplosjonen medførte brann, skal det føres som
brann.
Inkluderer jordras, kvikkleire, sand, stein
Kraftig vind som for eksempel fører til nedblåste
trær.
Skyldes eksempelvis vassdrag eller springflo
Eksempelvis ekstremnedbør som fører til
inntrenging av vann i kjellere. Jordskjelv og
synkehull skal også føres her.
Ras bygning eller andre konstruksjoner. Sammenrast
helt eller delvis bygning, som ikke direkte skyldes
naturhendelse. Brudd i konstruksjoner, som broer
eller midlertidige konstruksjoner som stillaser skal
også føres her.
Dette inkluderer alle oppdrag for å redde personer i
vann. Inkluderer begrepet Drukning. Søk etter antatt
omkomne personer skal føres under Sokning.
Inkluderer både dykkeroppdrag, overflateredning,
og trykkammerbehandling. Dykkeroppdrag som
ikke skyldes en ulykke skal føres under andre
oppdrag, fordi det ikke er behov for at brann- og
redningsvesenet rapporterer på dem.
Inkluderer alle helseoppdrag utenom rene bære/løfteoppdrag, selv om det ikke er en ulykke. Eks.
der brannvesenet rykker ut for å redde personer,

2

Denne er med fordi brann- og redningsvesenet skal rapportere på uhell med farlige stoffer, selv om det ikke førte til utslipp/
forurensning.
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Hovedkategori

Oppdragstype

Helseoppdrag bære/løfte
Ulykke/redning annet

Andre oppdrag

RVR uten foregående innsats

Bistand politi

PLIVO

Trussel om selvdrap

Dyreoppdrag

Sokning
Brannforebyggende oppdrag

Oppdrag fra andre alarmer

Heisstopp

Definisjon/veiledning
inkludert first responder, hjertestarter, i vente på
ambulanse. Gjelder også der meldingen er at
selvdrap (beskrivelser som brukes ved selvdrap) er
gjennomført. Dette er uavhengig av om meldingen
kommer fra AMK, Politi eller nødnummer 110.
Utfører rene løfte- og bæreoppdrag. Både akutte og
planlagte
Andre ulykker eller redning, som ikke er spesifisert,
eks arbeidsulykker, redning av personer med tau,
ulykker med fallskjerm, kiting eller hanggliding,
personer som sitter fast, bil i vann uten personer i
bilen.
Redning av verdier uten foregående innsats.
Inkluderer oppdrag i forbindelse med innvendige
lekkasjer i vannrør, eller pulverskader som følge av
utløst pulver i bygning e.l. Slike
restverdiredningsoppdrag skal føres her uavhengig
av om det er gjort av RVR-bil eller ikke.
Når RVR-ressurs kalles ut til oppdrag utenfor eget
110-distrikt, skal det alltid opprettes eget oppdrag.
RVR-oppdrag som følge av naturhendelser skal
føres under relevant kategori av naturhendelser (ref.
hva som er den utløsende hendelsen).
Inkluderer også oppdrag der brannvesenet rykker ut
på politioppdrag uten at politiet selv er til stede. Eks.
sperrer vei hvis noen har snudd skilt om
kjøreretning. Inkluderer trusselsituasjoner, eks.
bombetrusler. Inkluderer også deltakelse i
leteaksjoner og situasjoner der politiet trenger
bistand til å komme inn i hus/leilighet.
Pågående livstruende vold. Situasjon med
livstruende vold, inkluderer terror. Skilles fra
trusselsituasjoner (bistand politi), fordi vold da ikke
har oppstått.
Gjelder «hoppekandidater» og andre hendelser der
person/er truer med selvdrap uten at det
gjennomføres, blir avverget. Inkluderer
«hoppekandidater». Gjennomført selvdrap (ev
forsøk på) skal føres under riktig kategori av
Ulykke. Eks dersom noen faktisk hoppet fra en bro
med vann under, er det Person i vann. Ev. under
helseoppdrag.
Alle oppdrag som bare vedrører dyr skal føres her,
inkludert redning av dyr som sitter fast, katt i tre,
fugl i kjøpesenter mv. Dyr som kjøres på av bil etc.
føres på trafikkulykke.
Vanligvis søk etter antatt omkommet person, men
kan også være gjenstander.
Beredskap gjennomfører tilsyn og befaringer, eks.
besøk i barnehage, hjemmebesøk, sjekke
framkommelighet, rømningsveier diskotek.
Innbruddsalarm, teknisk alarm. Brannvesenet har
gjort en innsats, eks. slått av en pumpe, slått på
strømmen, lukket åpent vindu, slik at alarmen ikke
var unødig.
Tar ut personer fra heis, eller kontrollerer om det er
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Hovedkategori

Oppdragstype
Berging av verdier

Fjerning av løst objekt eller is
Ubetydelig forurensning

Beredskapsoppdrag

Flomsikring

Intern hjelpetjeneste
Andre oppdrag

Annet

Øvelser brannvesen
Øvelser 110-sentral
Test

Definisjon/veiledning
personer i heisen.
Eks tauing av biler med motorstopp, fjerning av
biler som hindrer trafikk, båter som driver, lensing
av båter, biler som har kjørt seg fast (uten at det er
betydelige skader). Dekkes ikke av FNO.
Fjerne løse bygningsdeler (eks løse taksteiner) eller
is for å hindre personskader.
Adskilles fra akutt forurensning. Mindre utslipp som
brannvesenet ikke skal rapportere til Kystverket.
Eks. lekket diesel på vei. Ut å strø bark. Utslipp
under 10 liter skal i utgangspunktet regnes som
ubetydelig forurensing. Men hvis grunn til å tro at
det kan påvirke omgivelsene, skal også mindre
utslipp føres som akutt forurensning.
Eks. utkalt til beredskap på flyplass eller mottak av
helikopter på fast landingsplass, større
arrangementer som brannvakt på konsert. Hvis man
blir utkalt til beredskap av/for politi, skal dette føres
under bistand politi.
Adskilt fra naturhendelse flom. Dette er før flom
faktisk har inntruffet/ført til skade, eks. plassering av
sandsekker
Flaggheising og andre oppdrag for kommunen
Oppdrag som ikke passer inn i andre kategorier, eks
innlåsing, opplåsing av bil, innlegging av nøkler i
nøkkelboks, mottak av helikopter, andre
dykkeroppdrag enn redning av personer, finne
nøkler/mobiler som er mistet i container/rister.
Utvendige vannlekkasjer. Hjelp til å tilbakestille
brannsentral.
Øvelser for brann- og redningsvesenet. Dersom også
110-sentralen er øvd, skal det føres her.
Øvelser kun i 110-sentral
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Vedlegg: Eksempler
Situasjoner som behandles etter regel for bygningsbranner om at alt som begynner inne i bygning er brann i
bygning
Beskrivelse av situasjon
Revidert hendelsestype
Brann som starter i/på komfyr, men sprer seg til annet inventar,
Brann i bygning
innredning eller bygningskonstruksjoner
Brann som starter i skorstein, men sprer seg til bygningskonstruksjon
Brann i bygning
Brann i bil inne i verksted
Brann i bygning
Brann i bil inne i garasje
Brann i bygning
Brann i bil i garasjeanlegg, som sprer seg til resten av bygget
Brann i bygning
Brann i bil i garasjeanlegg, som ikke sprer seg til resten av bygget
Brann i bygning
Brann i bil i carport
Brann i bygning
Brann i person inne i bygning
Brann i bygning
Brann i lekehytte i barnehage
Brann i bygning
Brann i container som står helt inntil husvegg
Brann i bygning
Brann i postkasse i oppgang på blokk
Brann i bygning
Brann i sikringsskap i en bygning
Brann i bygning
Brann i gardiner som blir slukket med en gang
Brann i bygning
Brann i trafokiosk eller trafostasjon
Brann i bygning
Eksempler knyttet til brannhindrende tiltak og branner
Beskrivelse av situasjon
Brann i/på komfyr, men som ikke sprer seg videre fra komfyr/kjele
Brann i brødfjøl som ligger oppå en kokeplate, og som ikke sprer seg
videre til annet inventar eller bygningskonstruksjon
Brann i skorstein, som ikke sprer seg utenfor skorsteinen
Brann i tunell, som starter i selve tunellen, ikke i kjøretøy
Brann i lekehytte i privat hjem
Røyk fra bil/lastebil som skyldes olje som er kommet på varm motordel
og laget røyk, eller røyk som skyldes varmgang i bremser.
Bål-, bråte- eller bossbrenning uten kontroll (eks forlatt)
Brann i lyktestolpe eller strømledning

Eksempler på hendelsestyper med flere hendelsestyper i et oppdrag
Beskrivelse av situasjon
Trafikkulykke som blir til brann
Branner (eks i bil) som sprer seg til skog eller innmark og blir en
betydelig skogbrann
Brann i en frittstående søppelcontainer som sprer seg til bygning
Brann i søppelkasse/søppelcontainer, som står nært inntil en husvegg,
men ikke helt inntil/på husveggen, og som sprer seg til bygning
Andre branner som sprer seg til bygning (eks fra skog), eks Flatangerbrannen som tok med seg mange bygninger
Eksempler knyttet til unødige meldinger
Beskrivelse av situasjon
Utrykning til trafikkulykke, men avbrutt før de kommer til
hendelsesstedet – politiet melder at situasjonen er løst
Rykker ut til trafikkulykke, men viser seg at det er en bil med problemer
hvor bilføreren ringer etter veihjelp
Brannvesenet rykker ut til skogbrann pga. varsel om røyk, men viser seg
å være bålbrenning med kontroll.
Matlaging med tilsyn, som fører til matos
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Revidert hendelsestype
Brannhindrende tiltak komfyr
Brannhindrende tiltak komfyr
Brann i skorstein
Brann i tunell
Brann annet
Brannhindrende tiltak annet
Brann annet
Brann i el installasjon
u/bygning

Revidert hendelsestype
Trafikkulykke
Brann i personbil
Brann i søppelcontainer
Brann i søppelcontainer
Brann i skog eller utmark

Revidert hendelsestype
Avbrutt utrykning
Unødig kontroll av melding
Unødig kontroll av melding
ABA feil bruk
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24.2.15

Utrykning til dyr der en ikke får gjort noe (eks papegøye fløyet)

Eksempler knyttet til ulykker og andre oppdrag
Beskrivelse av situasjon
Bil har kjørt på trikk eller bybane
Påkjørsel av elg
Politiet trenger bistand til en bygning/leilighet, eks. bore lås, ta ut vindu
Helse trenger bistand til å komme inn i en bygning/leilighet, eks bore lås,
ta ut vindu
En beboer trenger bistand til å komme inn i egen leilighet
Test av kommunikasjon i heis/befaring heis
Utvendig vannlekkasje i rør – stenger kran eller holder vakt til andre tar
over
Større gassutslipp industri
Gassutslipp i hytte, fare for forgiftning eller eksplosjon
Mindre gassutslipp i bolig fra grill eller liknende, ingen fare for
forgiftning
Fallskjermhopper i tre
Ta ut fugl fra pipe eller fra et hus
Flytting av døde dyr som elg eller okse
Ta ned løse gjenstander fra tak som holder på å falle ned
Tre som har brukket som følge av snø og ligger over ledninger
Tre som har brukket som følge av vind og ligger over ledninger
Tauing/fjerning av biler/lifter/veltede hengere osv som er til hinder for
kollektivtrafikken. Eller som ellers sperrer trafikken

Andre eksempler
Beskrivelse av situasjon
Felles call out på tvers av 110-sentraler. Bistandsbrannvesenets ressurser
ligger registrert i Vision-hendelsen til sentralen som eier hendelsen. Hvis
det likevel er behov for å opprette Vision-logg i den sentralen som avgir
ressurs til nabodistriktet.
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Unødig kontroll av melding

Revidert hendelsestype
Trikke/bybaneulykke
Trafikkulykke
Bistand politi
Helseoppdrag annet
Andre oppdrag
Andre oppdrag
Andre oppdrag
Akutt forurensing
Akutt forurensing
Ubetydelig forurensing
Ulykke/redning annet
Dyreoppdrag
Dyreoppdrag
Fjerning av løst objekt eller is
Naturhendelse annen
Naturhendelse vind
Berging av verdier

Revidert hendelsestype
Oppdrag løst av 110

