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Regulering av kommunens krav til 

etablering og drift av brann- og redningsvesenet

• Målsetting med revisjonen var å bidra til å 
utvikle et enda bedre brann- og 
redningsvesen som er tilpasset:

– større brannsamarbeid, 

– bedre samvirke og 

– ny utdanningsmodell for brann- og 
redningspersonell

• Alle innbyggere skal være sikret et minimum 
av tjenester. 



Brann- og redningsvesenforskriften –

hva er endret? 

• De viktigste endringene er 
- analysekravene (§§ 6-9)

- en tydeliggjøring av brannsjefens ansvar og oppgaver (§ 11)

- utalarmering av nærmeste ressurs (§ 24)

- detaljerte plikter til nødmeldesentralen (§§ 28-33)

• I tillegg 
- presiseringer av den tidligere dimensjoneringsforskriften og dagens praksis

- planverk

- øvelser

- evalueringer 

- Nødnett

- Opplæring og kompetanse 



Kapittel 1 - Innledende 

bestemmelser

§ 1 Formål og virkeområde

Forskriften 

a) stiller krav til kommunene om organisering, bemanning og utrustning av 
brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler

b) stiller krav til kommunene om hvilken kompetanse personell i brann- og 
redningsvesen og nødmeldesentraler skal ha

c) skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann og begrense 
konsekvensene av branner og andre ulykker. 



Oppgaveportefølje og ROS-krav

• Brann- og eksplosjonsvernloven
– § 9 krav til ROS-analyse for brann- og redningsvesenet

– § 11 brann- og redningsvesenets oppgaver

• Brannvesenets oppgaver (lovens § 11)
– Forebyggende arbeid

– Innsatsstyrke ved brann 

– Innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det bestemt med grunnlag i 
kommunens ROS-analyse

– Forarbeider til loven – forventninger 
• Trafikkulykker

• Ras- og sammenstyringsulykker

• Andre naturulykker

• Kjemikalieulykker og lignende

• Akutt forurensning



Kapittel 2 – Analyser, planer og ledelse
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• Grunnlag for å organisering, bemanning og utrusning (§ 6)

– Risiko- og sårbarhetsanalyse

– Forebyggendeanalyse

– Beredskapsanalyse

• Involvering av relevante aktører, og forankring (§ 6 andre ledd)

• Analysene må oppdateres (§ 6 tredje ledd)

• Risiko- og sårbarhetsanalyse (forskriften § 7)

– Minimumskrav til analysen – overordnede

– Metode – veiledning, Norsk Standard



Kapittel 2 – Analyser, planer og ledelse
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• Risiko- og sårbarhetsanalyse (forskriften § 7)

– Minimumskrav til analysen – overordnede

– Metode – veiledning, Norsk Standard



Kapittel 2 – Analyser, planer og ledelse

• Minimumskrav i forskriften og forebyggendeanalyse for å 

dimensjonere krav til bemanning (§ 8)
Forebyggendeanalysen skal identifisere hvilket personell og hvilken kompetanse 

som er nødvendig for å sikre et tilfredsstillende forebyggende arbeid. 

- Basert på: 

- Ros-analysen § 7

- Oppgavene i brann- og eksplosjonsvernloven § 11

- Forskrifter i medhold av loven.

• Gardermoregionen - 115 000 innbygger – minimum 11,5 

årsverk (til arbeid etter forskrift om brannforebygging) i 

tillegg til leder av forebyggende og feier.

Foto: Pixabay



Kapittel 2 – Analyser, planer og ledelse

• Beredskapsanalyse (§ 9)
– Beredskapsanalysen skal angi hvilke uønskede hendelser det skal 

etableres beredskap for, og vurderingene som ligger til grunn for 

organiseringen, utrustningen og bemanningen av brann- og 

redningsvesenet. 

– Beredskapsanalysen skal identifisere hvilke ressurser som er 

nødvendig for å kunne håndtere hendelsene på en tilfredsstillende 

måte. 

• Minimumskrav 

– Beredskap kapittel 3 

– Bokstav a - d i analysebestemmelsen i § 9



Kapittel 2 – Analyser, planer og ledelse

• Ledelse av brann og redningsvesenet skal 

minimum være 1 hel stilling pr 20 000 innbyggere 

til hver av de tre stillingene

• Funksjonskrav til leder av brann- og 

redningsvesenet.

• Alle brann- og redningsvesen skal være omfattet 

av en overordnet vaktberedskap (§ 12).

• Enhetlig ledelsessystem inntatt (§ 12).
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Kapittel 3 - Beredskap

• Minimumskrav – utvalg:

– Lokalisering av beredskapsstyrken. (§ 13)

– Reservestyrker for skogbrann og andre hendelser – slått sammen (§ 16)

– Vaktberedskap – største tettstedet ( § 17)
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Kapittel 4 – Tidskrav 

110

Responstidskrav § 20 – total tidsbruk skal være så kort som mulig

110

Alarmbehandlingstid § 21

90-sek

Utrykningstid § 22

10/20/30 min
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Kapittel 5 – Øvelser og evaluering

• Øvelseskrav er mer detaljert

• Evalueringskrav og eventuelle læringspunkter
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Kapittel 7 - Nødmeldesentralen
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Bilde: Rogaland brann og redning IKS



Kapittel 8 – Opplæring og kompetanse

• Gjeldende forskrift er i stor grad videreført i påvente av ny 

fagskole. 

– Åpnet for utdanning etter ansettelse

• Utdanningen foreslås å være gjennomført i løpet av to år etter 

ansettelse.
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