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Barents RescueBarents Rescue –– erfaringer fra brannerfaringer fra brann



Sentral planleggings-
gruppe

Aktive
deltakere

v/Utenriksdept

PlanleggingsstrukturPlanleggingsstruktur



STARTEX ENDEX

Mandag                          Tirsdag                 Onsdag                          Torsdag              Fredag

SAR/Sjø

NBC

Oljeutslipp spill – vurdering og innsats

Informasjon/media spill

SAR/MEDEVAC - Land

MEDEVAC/Sjø

Intensitet:

Høy

Lav

Intensitet

Høy

Lav

Flytdiagram FTXFlytdiagram FTX



Hendelse 5/6 septHendelse 5/6 sept



Bodø brannvesen
RITS-enhet 

Innsetting med Sea King

Kystvakta
RITS-enhet

Innsetting med båt

RITS

Norsk mix-enhet
RITS-enhet 

Innsetting med Super Puma

5 sept 6 sept

Norsk mix-enhet
RITS-enhet 

Innsetting med Sea King

Svensk RITS-enhet 
RITS-enhet 

Innsetting med Super Puma

Kystvakta
RITS-enhet

Innsetting med båt

OrganiseringOrganisering



Overordnet inntrykk: Overordnet inntrykk: 
++Meget realistisk ogMeget realistisk og godtgodt

gjennomfgjennomføørtrt øøvelse velse 
++SamSamøøvelse velse inneninnen helehele

redningstjenestenredningstjenesten girgir øøkt kt 
utvbytte og lutvbytte og lææringring ((ikkeikke kun kun 
RITS, men RITS, men samtidigsamtidig evakueringevakuering mm mm 
ombordombord ppåå skipetskipet))

++GodtGodt forberedteforberedte rollespillererrollespillerer

ØØvingsspesifikke erfaringer vingsspesifikke erfaringer 



ØØvingsspesifikke erfaringervingsspesifikke erfaringer

Overordnet inntrykk, forbedringsomrOverordnet inntrykk, forbedringsområåder: der: 
-- Bedre utnyttelse av Bedre utnyttelse av controllerorganisasjoncontrollerorganisasjon::

-- Sjefs Sjefs controllercontroller
-- RapporteringsRapporterings--og og monitoreringssystemmonitoreringssystem/rutiner/rutiner
-- ControllerorgControllerorg. b. bøør gis bedre opplr gis bedre opplææring og ring og 

forberedelser I hva oppgaven skal bestforberedelser I hva oppgaven skal beståå I og hva de I og hva de 
skal gjskal gjøøre. re. 

-- Utviklingen av NBCUtviklingen av NBC--incidentenincidenten reflekterte ikke et reflekterte ikke et reelltreellt
hhååndteringsforlndteringsforløøp. Dette gav enkelte utfordringer. p. Dette gav enkelte utfordringer. 

-- DISTAFF mDISTAFF måå opparbeide et sanntids situasjonsbilde, for opparbeide et sanntids situasjonsbilde, for 
åå ututøøve kommando og kontroll ve kommando og kontroll 
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Status og fremtid for redningsinnsats Status og fremtid for redningsinnsats 
til sjtil sjøøs (RITS)s (RITS)



Etter Etter ””Scandinavian StarScandinavian Star--ulykkenulykken””
–– I 1991 konkluderte to utvalg med behov for brannbistand fra landI 1991 konkluderte to utvalg med behov for brannbistand fra land

–– Samfunnsmessig riktig Samfunnsmessig riktig åå bygge pbygge påå eksisterende beredskapeksisterende beredskap

Brannloven ble endret i juni 1993 Brannloven ble endret i juni 1993 –– bistandsplikt for brannvesenbistandsplikt for brannvesen

Utredning i DBE Utredning i DBE –– 3 brannvesen i pr3 brannvesen i prøøveordning veordning –– start 1994 start 1994 
–– Senere ytterligere 2  Senere ytterligere 2  -- ordningen regulert i avtale med statenordningen regulert i avtale med staten

–– SSæærskilt avtale med Oslo,Larvik, Kristiansand, Bergen og Bodrskilt avtale med Oslo,Larvik, Kristiansand, Bergen og Bodøø

–– Satsing pSatsing påå opplopplææring (230 mann kurset) og anskaffelse av noe utstyrring (230 mann kurset) og anskaffelse av noe utstyr

Pr. 2005 avtale med Larvik Pr. 2005 avtale med Larvik –– øøkonomisk stkonomisk støøtte til de 4 andrette til de 4 andre

Totalt investert mer enn 7 millioner kroner pTotalt investert mer enn 7 millioner kroner påå ordningenordningen
–– Ca kr 4,7  millioner fra 1994 til 1999Ca kr 4,7  millioner fra 1994 til 1999

–– Ca kr 100 000 Ca kr 100 000 åårlig pr brannvesen til vedlikehold siden 1999rlig pr brannvesen til vedlikehold siden 1999

BakgrunnBakgrunn



•Larvik - eneste som staten har avtale med
•Oslo
•Bergen
•Bodø
•Kristiansand

StatusStatus



To timers responstid i trafikkerte deler av Norsk 
økonomisk sone (NØS) med en forsterkning av 
Oslofjorden/Skagerrak. 

Larvik, Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim/Ålesund, 
Bodø og Hammerfest/Tromsø

Fokus på nærhet til redningshelikoptre (markert m/blått)
Rygge, Sola, Ørland, Bodø og Banak
Florø - ny base

Økonomi:
Etableringskostnad kr.1 million pr nytt brannvesen.
Årlig økes vedlikehold fra kr. 5-600 000- 1 000 000

+
•Landsdekkende beredskap
•Nærhet til redningshelikopter
•Landbasert beredskap

-
•Etableringskostnad
•Økte vedlikeholdsutgifter

Forslag om utvidelseForslag om utvidelse



Det gjennomfDet gjennomføøres en vurdering av utvidelse av brannvesenets res en vurdering av utvidelse av brannvesenets 
ssæærskilte beredskap til sjrskilte beredskap til sjøøs til s til åå inkludere/omfatte spesialiserte inkludere/omfatte spesialiserte 
enheter som kan bistenheter som kan biståå ved tunnelulykker, ulykker med Mved tunnelulykker, ulykker med MØØM, M, 
sammenraste bygninger, ssammenraste bygninger, søøkk--og redning, stog redning, støørre ulykker, uten at rre ulykker, uten at 
det begrenses til sjdet begrenses til sjøøomrområådene.dene.

DSB setter ned en brannfaglig gruppe for DSB setter ned en brannfaglig gruppe for åå vurdere innhold og vurdere innhold og 
deltakelse i avtaler, krav til deltakelse i avtaler, krav til øøvelser og en gjennomgang for velser og en gjennomgang for 
fagplan til grunnkurs/lederkursfagplan til grunnkurs/lederkurs

Behov for videre utredningBehov for videre utredning
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Status nytt digitalt Status nytt digitalt nnøødnettdnett



Den 2. desember 2004 vedtok Stortinget en strategi Den 2. desember 2004 vedtok Stortinget en strategi 
for for åå etablere et landsdekkende digitalt etablere et landsdekkende digitalt 
radionettverk for nradionettverk for nøødd-- og beredskapsetater. og beredskapsetater. 

Stortinget ga fullmakt til Stortinget ga fullmakt til åå innhente tilbud pinnhente tilbud påå et et 
landsdekkende nett, samt tegne kontrakt for et landsdekkende nett, samt tegne kontrakt for et 
fføørste utbyggingstrinn omfattende 54 kommuner prste utbyggingstrinn omfattende 54 kommuner påå
ØØstlandet.stlandet.

Storting/ regjering  bevilger i nov. 2005  NOK 400 Storting/ regjering  bevilger i nov. 2005  NOK 400 
mill for utbygging av fase 0 i 2006. mill for utbygging av fase 0 i 2006. 

Utbygging starter Utbygging starter augaug/ sept. 2006  / sept. 2006  

Et 
enstemmig 

Storting 
står bak 

nødnettet

Nytt digitalt Nytt digitalt nnøødnettdnett



Nødnettet
er et 

nasjonalt 
løft

Prosjektets omfangProsjektets omfang

•Innkjøp av

•Radionettverk inklusive drift og vedlikehold

•Utstyr til kommunikasjonssentraler

•Radioterminaler (håndholdte og bilmonterte) 37.000 
stk

•Utbygging, installasjon, test, akseptanse og opplæring

•Drift av det nye systemet i utbyggingsfasen anses som 
en del av investeringen

•Investeringskostnader:

•Totalt hele landet :  3,6 milliarder NOK

•Første trinn:  600 mill. NOK (54 kommuner)



KjernebrukereKjernebrukere

–– BrannBrann

–– PolitiPoliti

–– HelseHelse

Innen kommunehelsetjenesten (i fInnen kommunehelsetjenesten (i føørste omgang):rste omgang):

–– LegevaktsentralerLegevaktsentraler

–– Kommunenes leger i vaktKommunenes leger i vakt

Andre brukere, eksempelvis Andre brukere, eksempelvis 

–– frivillige organisasjonerfrivillige organisasjoner

–– Sivilforsvaret,energiforsyningen, Sivilforsvaret,energiforsyningen, 
beredskapsenheter pberedskapsenheter påå fylkesnivfylkesnivåå og nasjonalt og nasjonalt 
nivnivåå..

BrukereBrukere



Fase 0
– Follo
– Østfold
– Romerike
– Oslo
– Asker & Bærum
– Søndre 

Buskerud
Politidistrikter

Fremdriftsplan Fremdriftsplan –– 2006/20072006/2007



FremdriftsplanFremdriftsplan



ProsjektsiderProsjektsider ppåå web:web:

http://www.http://www.nodnettnodnett.no.no


