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NORSK BRANNFAGLIG NORSK BRANNFAGLIG 
TERMINOLOGI UNDER TERMINOLOGI UNDER 

UTVIKLINGUTVIKLING
Presentasjon for Forebyggende forum

Gjøvik 13. september

1. Behovet

2. Presentasjon av KBT og møtedeltagerne

3. Formelle forhold

4. Kort tilbakeblikk og dagens situasjon

5. Erfaringer og eksempler på problemstillinger

6. Det videre arbeid

BEHOVETBEHOVET

Norsk brannfaglig miljø mangler ensartet terminologi:
lover, forskrifter, veiledninger, standarder, …..
lærebøker og andre læremidler

Ikke gjennomtenkte definisjoner leder til misoppfatninger:
manglende sammenheng mellom termer
språklige svakheter
direkte oversettelse fra andre språk

Innsats på tvers av grenser krever ensartet terminologi:
funksjonelle
organisatoriske
geografiske
nasjonalt og internasjonalt
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Etablering av Kollegiet for Etablering av Kollegiet for 
brannfaglig terminologi (KBT)brannfaglig terminologi (KBT)

Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) ble etablert 
fordi det ikke fantes annen institusjon som tok seg av 
terminologi innenfor dette fagområdet.

KBT består av de fleste institusjoner som har behov for 
og er viktige brukere av terminologi.

KBT har ingen formell autoritet.

Lojaliteten til KBTs terminologi blant 
deltagerinstitusjonene er det grunnleggende prinsipp 
for å stadfestelse og utbredelse.

KBT i dagKBT i dag
SINTEF NBL as (universitetsnivå):

Anne Steen-Hansen, sekretær
Høgskolen Stord Haugesund (HSH) (branningeniørutdanning): 

Bjarne Chr. Hagen
Norges brannskole (NBSK) (brannmannsutdanning):

Trond Rane
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
(nasjonal myndighet):

Kari Jensen/ Lars Haugrud
Statens byningstekniske etat (BE) (nasjonal myndighet): 

Vidar Stenstad
Standard Norge (nasjonalt standardiseringsforbund):

Wiran R. Bjørkmann
Norsk brannvernforening (NBVF):

Thor Kr. Adolfsen, nestleder
Norsk brannbefals landsforbund (NBLF): 

Guttorm Liebe, leder og Per Ole Sivertsen, redaktør
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Presentasjon av KBTPresentasjon av KBT

Formelle forholdFormelle forhold
Målsetting:

Samle brannfaglig terminologi og gjøre denne lett 
tilgjengelig, …

hvor terminologi velges ut fra følgende prioritet:

1. Lover

2. Forskrifter

3. Offentlige veiledninger

4. Standarder og andre veiledninger som anbefales 
av offentlige myndigheter

5. Annen litteratur
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Formelle forholdFormelle forhold
Eier- og ansvarsforhold:

KBT er intet juridisk subjekt. Hver enkelt 
deltagende organisasjon er juridisk subjekt.

KBTs terminologi er en anbefaling

Hver av de deltagende instanser forutsettes å
være lojal overfor resultatet og bruke det i alle 
sine publikasjoner

Økonomiske forhold

Så langt har hver enkelt organisasjon dekket 
sine utgifter

Økonomisk bidrag er gitt for år 2007

Kort tilbakeblikkKort tilbakeblikk

1995: Etablert etter initiativ fra NBLF
1998: Samlet ca. 2000 termer i Excel-regneark. 
1998: Reduserte antallet termer. Pause
Slutten av 1990-tallet: Svenskene ryddet i sin 
terminologi angående brannutvikling
1999-2002: Emergency 112. Leonardo da Vinci 
prosjekt. FEU var partner. www.f-e-u.org (glossary)
2000: Nordisk terminologi. Ca. 250 ord på 12 språk
2004: KBT revitalisert m/ endret arbeidsform
2004: Internett som verktøy
2006: Kontakt med Språkrådet v/ Jan Hoel
2006: Prosjektbeskrivelse for økonomisk søknad
2007: Ca. 1 000 termer registrert og akseptert
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ArbeidsmetodeArbeidsmetode
Direkte inn i databasen på internett:

Ord som et medlem i KBT ønsker vurdert: ? ordet? ordet

Ord som en blant medlemmene i KBT 
har vurdert og foreslått en definisjon 
eller forklaring:

4 lister med ord og tilh4 lister med ord og tilhøørende rende 
definisjoner eller forklaringerdefinisjoner eller forklaringer

! ordet! ordet

Ord med definisjon eller forklaring som 
KBT i møte har akseptert: ordetordet

Ord med definisjon eller forklaring som 
KBT ikke ønsker med i ordlista: ordetordet

åpen

skjult 
liste

skjult 
liste

skjult 
liste

ErfaringerErfaringer
Godkjennelsesmøter er nødvendig
Hjemmelekser er nødvendig
Termer må sees i sin sammenheng
Mange gamle synder
KBT er tvunget til å velge i strid med hierarkiet, lage egne 
termer, endre eller justere beskrivelser og definisjoner, anbefale 
at termer ikke benyttes 
Internett et egnet verktøy
Språkrådet er en meget nyttig samarbeidspartner
Tar tid
Krever at brukerne involveres
Oversettelser fra andre språk er et problem
Bruk av ord og uttrykk fra dagligtale, når disse skal inn i en 
bestemt faglig sammenheng – kontroll, ettersyn og vedlikehold
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Eks. sammenheng: TYPER INNSATSEks. sammenheng: TYPER INNSATS

Tid

FFøørste innsatsrste innsats Videre innsatsVidere innsats Etterslokking og Etterslokking og 
ryddefaseryddefase

VaktholdVakthold

FØRSTE-
INNSATS

Den innsats 
som utføres av 
den først 
ankomne 
komplette 
styrke, fram til 
forsterkninger 
er satt i innsats 
innenfor 
samme 
innsatssted.

VIDERE 
INNSATS

Den innsats som 
utføres fra og 
med 
forsterkninger 
er satt i innsats 
fram til 
etterslokking og 
ryddefasen.

Situasjonen Situasjonen 
underunder

kontrollkontroll

ETTER-
SLOKKING

Oppgaver og 
arbeid utover 
den videre 
innsats fram 
til innsats-
stedet er 
tilgjengelig 
for andre enn 
innsatsmann-
skap og klar 
til rydding.

Innsatstiden Innsatstiden 

Melding Melding 
mottattmottatt

Ankomst Ankomst 
innsatsstedetinnsatsstedet

SITUASJON 
UNDER 

KONTROLL

Et begrep som 
benyttes når 
innsatsleder har 
besluttet og 
erklært at det er 
stor sannsynlighet 
for at skadeom-
fanget er 
forutsigbart.

AkuttfasenAkuttfasen

AKUTTFASEN

Tiden fra første 
innsatsstyrke har 
ankommet og frem 
til innsatsstedet er 
stabilisert og 
situasjonen er 
erklært under 
kontroll. 

RYDDE-
FASE

Oppgaver og 
arbeid etter 
at innsats-
stedet er 
gjort 
tilgjengelig 
for andre 
enn innsats-
mannskap og 
fram til det  
forlates.
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Noen eksemplerNoen eksempler
Brannbelastning

Bruk brannenergi

§ 13-objekt
Finnes ikke i ordlisten

Branntrygt rom
Eldre betegnelse. Rom skilt fra tilstøtende rom 
og fra det fri ved bygningsdel A 60, og på
fundament i samme klasse. Dør eller vindu til 
det fri kan utføres uten krav til brannmotstand 
hvis brann ikke kan spres gjennom slike 
åpninger

Det videre arbeidDet videre arbeid
Mange termer og flere fagområder er fortsatt på
”venteliste”.
Gjenstår gjennomgang av publikasjoner gitt ut etter 
1998
Behovet for avklaring av grenser mot tilgrensende 
terminologi er presserende
Stadig gjennomgang av listene (nyheter, endringer og 
kvalitetssikring)
Oversette fra andre språk
Legge til lydfiler, bilder og skisser
Legge til ”koblinger” mellom uttrykkene
Skaffe finansiering til en 20% stilling
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www.kbt.no


