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(Nesten) nytt om DSB

• Direktoratet for nødkommunikasjon er 
blitt til Avdeling for nød- og 
beredskapskommunikasjon i DSB. De 
fleste ansatte sitter Oslo.



(Nesten) nytt om beredskap i Norge 

digitalt

Det er blitt opprettet et beredskapsforum i Norge digitalt. 
Følgende aktører er med: 
• Politiet 
• Brann og redning 
• Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) 
• Forsvaret 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
• Kystverket 
• Fylkesmannen 
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
• Hovedredningssentralen (HRS) 
• Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) 



Beredskapsbase

• Forumet har dette året jobbet mest med å definere et 
utvalg av grunnkart og temakart som beredskaps-
etatene skal ha lett tilgjengelig.

• «Fighting off the same map»
• De fleste dataene finnes og blir forvaltet i Norge digitalt.
• Noen står på «ønskeliste», blant annet

– Helseinstitusjoner
– Skoler, barnehager
– Steder/bygninger der mange mennesker samles

• Noen må ta ansvar for å forvalte nye datasett. Det er 
ikke godt nok å gjøre en innsats på å etablere data, hvis 
de ikke blir vedlikeholdt.



Beredskapsbase til nedlasting

• Kartverket vil legge til rette for at hele 
beredskapsbasen skal kunne lastes 
ned samlet. Beredskapen kan ikke 
være avhengig av tjenester. 

• Dataene må være lastet ned og 
klargjort før noe skjer.





Tankegangen bak beredskapsbase 

gjelder også for kommunal beredskap

• Hvilke data må dere ha tilgang til ved en 
større hendelse?

• Sjekk hva som tas med 
beredskapsbasen når denne 
publiseres

• Hvilke hendelser er med i 
kommunens helhetlige ROS-
analyse? 

• Får dere tak i disse dataene hvis 
internett er nede?



Typisk for norsk beredskap er: 

hver etat sitt GIS-system

Systemene er store og tunge og dyre og 
fornyes sjelden. Politiet er nå i gang med å 
velge nytt system etter flere tiår.

Det er ikke mange som legger til rette for 
samvirke under hendelser. 



Kystverket ligger langt framme 

når det gjelder kartløsninger 

for deling av informasjon om en 

hendelse
• Nyhetssak NRK Kystverket

Fra før: 
PC-basert 
applikasjon

Nå:
Nettbrettbasert, 
fungerer uten 
nettdekning med 
synkronisering 
senere.



Den kommunale beredskapen i 

brannvesen må forholde seg til en 

rekke ulike systemer

• Ved oljevernaksjoner: Kystverkets løsning

• Ved skogbrann: DSBs løsning

• I brannbiler:  Locus’ løsning

• Inne: Gemini VA, kommunens 
innsynsløsning m.m. Ekstra utfordring for 
interkommunale brannvesen hvis 
kommunene har ulik programvare

• På alarmsentralen: Vision med MapInfo 
kartsystem



Nye gatenavn ved 

kommunesammenslåing

Beredskapen ønsker:

• God informasjon på forhånd. Legg på 
kommunens hjemmeside gamle og nye 
gatenavn og når navnebyttene skal 
skje

• Det er en stor fordel hvis alle 
navnebyttene kan gjøres i løpet av så 
kort tid som mulig. Det gir minst mulig 
usikkerhet.



Felles ressursregister

Noen husker kanskje at DSB jobbet med

• NARRE med pilot i Hordaland rundt 
2006-2010

• RessReg – utredning ferdig i 2013

Felles ressursregister bygger på de 
samme tankene.



www.barentswatch.no



• Samling av informasjon om 

beredskapsressurser fra offentlige 

etater, frivillige organisasjoner og 

private virksomheter 

• Skal sørge for at operative 

etater og andre organisasjoner 

med ansvar for liv, helse, miljø

og materielle verdier hurtig     

finner de rette ressursene.

Felles ressursregister



Status
• Arbeidet med å legge inn data har hittil vært konsentrert om 

hovedredningssentralenes behov og brukes nå operativt

• Mye sjørettet

• De frivillige organisasjonene har lagt inn mye data (Røde 
kors, Norsk folkehjelp, Norske redningshunder osv.)

• Politiet utprøver bruk i tre politidistrikter i 2017: 
Sør-Vest, Nordland og Troms

• DSB har lagt inn sivilforsvarets ressurser

• Vi ser nå på hvordan brannvesen skal legge inn ressurser 
og ta registeret i bruk

• Viktig forutsetning:  Ressurseier legger inn data om egne 
ressurser og holder dem oppdatert.



• I store organisasjoner kan data «høstes» fra brukernes egne ressursregistre
• Mindre organisasjoner kan bruke FRR som sitt eget ressursregister
• Brukerne kan bruke standard grensesnitt, eller data fra ressursregisteret kan 

vises i brukerens eget oppdragshåndteringsverktøy 

















Posisjonsløsning via mobil



Posisjonsløsning via mobil



Posisjonsløsning via mobil



Noen ønsker at FRR skal gi 

oss det samhandlings-

verktøyet vi mangler
• De har tekniske og organisatoriske 

forutsetninger for det

• Men «beredskapspolitisk» er det 
omdiskutert



Brann- og 

redningsvesenets nye 

rapporteringsløsning 

til DSB

Brann 

Redning 

Innrapportering 

Statistikk



Formål med BRIS

• Gi brann- og redningsvesenet et 
bedre grunnlag for analyser, for å

– Drive effektivt forebyggende 
arbeid

– Utvikle beredskapen

• Gi lokale og nasjonale 
beslutningstakere nødvendig 
styringsinfo

• Det kan legges inn ganske mye 
detaljer om hvert oppdrag



BRIS har vært i drift siden 1.1.2016

• Vel 120 000 oppdrag i BRIS i 2016

– Ca 30% av oppdragene er rene 110-oppdrag (uten at 
brannvesen er utalarmert)

• Hvert brannvesen får se data om «egne» hendelser

• Hver 110-sentral får se data for sitt distrikt

• Det jobbes med videreutvikling av hvordan BRIS-
data presenteres. Det er planer om at deler av 
innholdet skal bli offentlig.



Neste uke lanseres en kartløsning i BRIS



Eksempler BRIS-kart

Responstid inntil 20 min 
(Oslo 2016)

Branner i utmark/innmark 
(Oslo 2016)

Naturhendelse vind 
(hele landet 2016)



Naturhendelseoppdrag 

pr uke i 2016



Kommunene kan lage egne 

BRIS-kart

• Brannvesen kan få ut rapporter med 
koordinater

• Det går derfor an å lage skreddersydde 
kartpresentasjoner for spesielle 
problemstillinger



Fagdag GIS i krisehåndtering

• GIS-samarbeidet Telemark / Buskerud / 
Vestfold planlegger en fagdag om GIS i 
krisehåndtering i vinter. 

• Trolig i februar.




