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Hovedtrekk i perioden 2001-2008

Antallet personer som har omkommet i brann har 
økt, spesielt de to siste årene
Antallet bygningsbranner er redusert
Det har vært tap av uerstattelige kulturverdier
Det har vært en moderat økning i 
forsikringsutbetalingene fra 2004 til 2008
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Nye nasjonale mål for 
brannvernarbeidet:

Færre omkomne i brann
Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier
Unngå branner som lammer kritiske 
samfunnsfunksjoner
Styrket beredskap og håndteringsevne
Mindre tap av materielle verdier

Den grunnleggende målsetningen er en nullvisjon, 
at ingen skal omkomme i brann
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Hovedinnholdet i meldingen

Styrket fokus på forebygging

Bedre beredskap og håndteringsevne

www.wulffmorgenthaler.com
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Utviklingstrekk som bekymrer

Flere omkomne i brann

Eldre er særlig utsatt

Nedgang i tilsyn og forbyggende årsverk
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Hva kan forebygges?

12



13

14

Færre omkomne i brann

Brannsikkerhet i bolig
– Plikt til å føre tilsyn med eldre 

leilighetsbygg
– Strengere krav til røykvarslere
– Tydeligere krav til påbudt 

slokkeutstyr og tilleggsutstyr til 
bekjempelse av brann 

Særskilte risikogrupper
– Gjennomgå brannsikkerheten til 

særskilte risikogrupper i ordinære 
boliger og omsorgsboliger (utvalg)

Forebygging av brann i virksomheter 
og anlegg med potensial for store 
ulykker
– Fortsatt satsning på systematisk 

sikkerhetsarbeid i virksomheter
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Unngå tap av uerstattelige 
kulturhistoriske verdier

Brannsikkerhet i uerstattelige 
kulturhistoriske bygninger
– Gjennomgang av regelverket 

for å vurdere om 
brannsikkerheten ivaretas på
en hensiktsmessig måte
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Unngå branner som lammer kritiske 
samfunnsfunksjoner

Sikring av kritiske samfunnsfunksjoner
– Øvelse som oppfølgning etter kabelbrannen på Oslo 

Sentralstasjon
– Opprettelse av et eget spesialutvalg for 

samfunnssikkerhet
– Evaluering av tilsynsansvar for landanlegg som 

håndterer olje og gass
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Styrket beredskap og håndteringsevne

Fremtidens brannvesen
– Gjennomgå gjeldende krav til 

organisering og dimensjonering 
av brannvesenet

– Utrede det samlede 
utdanningsbehovet i 
brannvesenet (utvalg)

Skogbrann
– Følge opp rapport om 

skogbrannberedskapen

Håndtering av store hendelser
– Vurdere støttesystemer for 

rednings- og 
beredskapssituasjoner (RITS, 
NARRE, EIS)
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Brannetterforskning og undersøkelser

Riksadvokaten har igangsatt gjennomgang av 
brannetterforskning i politidistriktene
Avventer Politidirektoratets anbefaling om 
distriktsvise etterforskningsgrupper
Gjennomføre undersøkelser for å trekke erfaringer 
og lærdom
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Hva er RITS?

RITS = Redningsinnsats 
til sjøs

Skipet har ansvar for 
egen brannberedskap

Alle brannvesen har plikt til å bistå et skips 
brannberedskap

Brannvesen med særlig kompetanse og 
utrustning for maritim innsats utover lovens 
krav utgjør en spesialstyrke 
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Brannen på passasjerskipet  
Scandinavian Star i 1990 –
158 omkomne 

Lovendring i juni 1993 som pålegger alle landets 
brannvesen å yte bistand

Fra 1993 har enkelte brannvesen ivaretatt en 
særlig beredskap for staten om bistand i rom sjø

Beredskapen er regulert gjennom avtaler med 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB)  

Historikk/bakgrunn
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Status

Avtale med:
Oslo brann og redningsetat
Larvik brannvesen
Bergen brannvesen
Salten brann IKS

Redningshelikopter
Eksisterende RITS-brannvesen

Banak

Bodø - Salten

Florø

Ørlandet

Bergen

Sola
Larvik

Oslo
Rygge
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Utvides med:
Brannvesenet 
Sør-Rogaland IKS
Ålesund brannvesen 
Tromsø brannvesen

Videre satsning

Redningshelikopter
Eksisterende RITS-brannvesen
Nytt RITS-brannvesen

Banak

Bodø - Salten

Florø

Ørlandet

Bergen

Sola / Sør-Rogaland Larvik

Oslo
Rygge

Tromsø

Ålesund



23

24


