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Branngruppa på Gjøvik….

Arbeidet startet i 1996 med utspring i det 
forebyggende og samarbeide med Gjensidige 
forsikring..
El-tilsyn, politi og brann ønsket å etablere et 
formelt samarbeide innen brannetterforskning.
Så tidlig nytteverdien av nettverk, det å samle 
fagpersoner som jobbet med dette.
Noen av våre milepæler: 

Videoprosjekt 1997
Årlige brannetterforskningsseminarer.. 8 år i 2007..
Prosjekt Brann 2002 Vestoppland (..før AKB II)
I 2006 ble vi en av tre piloter i Norge –”Distriktsvise 
etterforskningsgrupper”.

Historikk..  situasjonen før..
Manglende interesse for vår kompetanse fra politiet.
Manglende fokus på å dokumentere situasjon ved 
ankomst og skjerming av arnestedet –skånsom 
slokking.
Manglende rutiner for registrering av brannvesenets  
innsats (brannevaluering) og vår verdi som vitne.
Manglende rutiner for å ta bilder eller video.
Manglende kvalitetsikring på antatt 
brannårsak..(DSB-rapport ?)
Manglende samhandling mellom politi og brann.
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Pilotprosjektet
Branngruppa Vestoppland består av 
representanter  fra hver etat –totalt 8 
personer.
Deltaker-etater:

Gjøvik politistasjon : 3
Gjøvik brann og redningsavd. : 2
Vestre Toten brannvesen : 1
Elsikkerhet Øst : 2

Branngruppa dekker hele Vestoppland –13 
kommuner og 107.000 innbyggere.

Mandat -oppdrag.
Målet er å høste erfaring med tanke på
hvilke praktiske, økonomiske og 
formelle betingelser som må legges til 
grunn for at denne satsningen mot 
branner skal fungere etter hensikten. 

Geografisk dekningsområdet (en eller flere 
grupper i PD ?)
Effekt av tverretatlig samarbeide ?
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Ledelse og arbeide i 
branngruppa.

Politiet har ansvaret for brannetterforskning 
og er leder av branngruppa.
Lokale lensmannskontor anmoder om bistand 
ved behov..
Branngruppa har etablert et 
styringsdokument som ivaretar:

arbeidsform, rapportering og HMS. 
Systematisk arbeide i gruppa – fokus på
forbedringer.
Definert kritiske faktorer for å sikre kvalitet i 
brannetterforskningen. 

Bruk av branngruppa
Branngruppa skal etterforske store 
og/eller kompliserte branner i hele 
Vestoppland :

Branner der noen omkommer
Husbranner.
Industribranner.
Andre branner som krever særskilt 
kompetanse. 
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Kvalitetsikring -faser

Fase I Fase 2 Fase 3

Melding

Utrykningsfase

Ankomst

Slukking

Oppsummering

Oppstartsmøte

Etterforskningen

Rapportskriving

Oppsummering

Konkludering

Evaluering

Fase I 
Kritiske faktorer:

Meldingens innhold/karakter
Observasjoner på veg frem 
og ved ankomst
Slokkeinnsats
Samarbeidet med politi

Foreløpig oppsummering før vi 
forlater branntomta..

Sikring av arnested..
Hva har vi så langt ? 
(observasjoner, foto, video).
Hva skjer videre –vakthold ?
Vitner i brannvesenet ?
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Situasjon ved ankomst..

Fase II (etterforskningsfasen)
Kritiske faktorer:

Felles oppstartsmøte
Samle trådene –legge 
opp fremdriftsplan.
Taktisk og teknisk del..
Oppgavefordeling

Opptreden på åstedet
Sikring av åstedet ?
Bruk av verneutstyr HMS
Adm./forpleining, varme, 
lys, andre forhold ?

Krav til rapporter ?
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Noen viktig momenter..HMS
HMS for etterforskere 

Bruk av personlig verneutstyr..alltid
Sjekke ut risiko –ukjente faktorer.
Organisere etterforskningsarbeide.
Valg av spisested.. ”møterom”
Vaske fingre før du spiser !
Vask av tøy etter bruk.

Fase III   (Evaluering…)
Evaluere prosesser og arbeidet i forhold til 
våre prosedyrer.

Avvik ?
Planlegge forbedringstiltak 
Sjekke ut om tiltak virker.
Korrigere hvis behov…osv,.

Dette kan tas kvartalsvis, samle erfaring. 

Plan

DoControl

Act
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Brannvesenets rolle i 
brannetterforskningen

Vi skal ha fokus på:
Observere personer, 
kjøretøy på veg frem, 
bilder, video…
Opplysninger om 
situasjonen ved ankomst
Rask og effektiv slokking
Forstå politiets behov for 
«skånsom» slokking
Brannutviklingen
Dører, vinduer, teknisk 
forhold.
Lukt, farge røyk.

Brannvesenets rolle forts..
Brannmann som vitne

Hva husker vi ?
Hvordan bli bedre vitne ?

Brannevaluering som en del av 
vår internkontroll og 
forbedringsarbeide.
Bidra med bygningsmessig 
kompetanse, brannutvikling, og 
sannsynelig hendelsesforløp.
Utvikle kompetanse som 
sakkyndig.
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Erkjenne at brannetterforskning ikke er godt nok 
ivaretatt og at det trengs mye erfaring for å bli god 
etterforsker…
Forstå hverandres oppgaver og roller, respektere 
hensynet til de som skal inn etter oss og prøve å
rekonstruere forløp –hendelse.
Behov for strukturelle og systematiske tiltak !

Etablere forpliktende samarbeidsformer…
Økonomi
Hjemling i lov.. Brannvesenets oppgaver ?
Opplæring

Utfordringer..

Eksempel..Samordning på stedet
Melding om kl.12.04

brann i blokkleilighet i sentrum. 
Ingen hjemme..
Dør brutt opp av oss?
Mye rot i leiligheten –er det oss ?

Avklaring på stedet:
Døren var brutt opp av andre !.
Funn av hakekors sprayet på
dører inne..
Alle rom var endevendt..
Etterforskning iverksatt 
umiddelbart og fant frem til 
siktede som tilsto raskt.

Saken kunne endt opp som ukjent 
brannårsak.. Uten mistanke om noe 
kriminelt..!!
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Eksempel..samordning
Melding om brann i 
loftsleilighet 
Brannetterforskere varsles 
tidlig og kommer til stedet
Så snart situasjon er under 
kontroll og brann slokket 
bistår vi etterforskerne inn til 
startbrannrommet,-et felles 
kjøkken..
Vi rører minst mulig, -ikke 
flytte på ting…

Eksempel…
Ser ut som brannårsak –
matlaging..
Etterforskerne sikrer el- utstyr og 
sjekker ledning og kontakt…
Serielysbue i strømtilførsel er 
årsak..
Viktig å kunne fjerne mistanke om 
påsatt brann !
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Erfaringer så langt..
Viktig å etablere kontakt tidlig på brannstedet mellom 
brann – politi – el-tilsyn.
Utveksle dokumentasjon i form av bilder, video, 
lydlogg.
Logge og koordinere alt som blir gjort i 
slukningsarbeidet og etterslokking, vakthold, 
avsperring, sikring av verdier...
Skrive rapporter – evaluering så tidlig som mulig.
Brannmann som vitne er viktig informasjon..alltid  
Tverr-etatelig arbeide er ikke alltid lett å
samordne..vi lyktes ikke helt.. 

Positive resultater ..

God kontakt på tvers av etatene gjør jobben 
lettere for alle, skaper trivsel, åpenhet og vi gjør 
hverandre gode..!!
Faglig utvikling og økt kompetanse innen 
brannetterforskning gir bedre forebyggende 
arbeide !
Ofte rask oppklaring der vi alle gjør de riktige 
tingene hver for oss, og i sammen.
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Vegen videre ??

Betydelig ressurser er lagt ned i å utarbeide rapporter 
og anbefalinger, nå er det tid for handling..
Endring i lov og forskrift må på plass for å gi 
hjemmel til brannvesenets oppgaver.
Hvordan organisere denne oppgaven ?
Utløser dette krav til økte ressurser til forebyggende 
og hvordan skal det dekkes inn økonomisk ?
Finnes andre reelle alternativer ?

Takk for meg !


