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Status iverksatte prosjekter – oppfølging 



2

Prosjekter

EU Cross Border

Nordisk Rits-forum

Brann og redningstjenesten sett i et 
klimaendringsperspektiv

Styrke og formidle arbeidet fra “Minimum 
Standards and Non-Binding Guidelines”

Nordisk skogbrannsamarbeid

Utveksling av digitale kartdata
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RITS-forum
Status

– Det er etablert et eget nordisk RITS-forum med deltakelse fra samtlige 
nordiske land. Forumet har utviklet et eget mandat og er gitt en prøvetid på tre 
år frem til 2012. Mandatet gir oppdrag om samarbeid innen opplæring, øvelser, 
materiell og favner lokalt, regionalt og nasjonalt. (Informasjon om forumet er 
gjort tilgjengelig på (www.nordred.org.)

– Det er etablert en fast deltakelse og det er utviklet en handlingsplan. Fra 
handlingsplanen er det så langt gjennomført deltakelse i opplæringsaktiviteter 
over landegrensene, det er etablert planlegging for deltakelse på SkagEx 2011, 
det er utviklet en nordisk oversikt over ressurser og det vil gjennomføres en 
konferanse med øvelse i april 2011. Forumet ledes av Bergen brannvesen. 

Videre fremdrift

– Forberedelse og gjennomføring av RITS-elementet for SkagEx 2011.
– En del mindre mer begrensede tiltak innenfor øvelser, trening utveksling og 

oversikt. I tillegg vil det gjennomføres kontaktmøter. 
Forventet resultat

– Oversikt over nordiske ressurser
– Samtrening
– Kompetansetiltak på tvers av grensene
– Utveksling
– Erfaring og utveksling av materiell og oppplæringsmoduler
– Bidrag til informasjon/plan og operativ innsats
– Støtte til rederier med anløp i nordiske havner
– Utveksling av kontaktinformasjon
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Brann og redningstjenesten sett i et 
klimaendringsperspektiv

Det har pr i dag ikke skjedd noe. Dette er en 
oppgave som skal styres/ledes fra Sverige.
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Styrke og formidle arbeidet fra “Minimum 
Standards and Non-Binding Guidelines”
Bakgrunn
– Bidra til å utvikle evnen til å forebygge, oppdage og håndtere hendelser med 

CBRN ved å inkludere tema i øvelses- og utdanningsvirksomhet, 
forskningssamarbeid, samarbeid rundt teknikk og materiellutvikling samt 
samvirke i akutte situasjoner. CBRN gruppen under HAGA ledes av Sverige 
v/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB).

Metode/grunnlag for arbeidet 
– Det er identifisert og prioritert 18 områder for CBRN(NO,FI,SE,DK) som det 

skal arbeides med over tid.
De høyest prioriterte områdene er:
1. Livreddende personsanering
2. Erfaringsutveksling, herunder ”90 sekunder” prosjektet fra MSB
Videre har gruppen bestemt at det skal startes et arbeid med utarbeidelse av en 
felles First Responder Handbook, med vekt på CBRN/HAZMAT. 
HAGA gruppen for CBRN vil arbeide i Work Shops(WS) for hvert område, deltakere 
til WS vil variere med området. Intensjonen er å ferdigstille og implementere 
løsninger for det enkelte område før man starter opp på neste område.
Status
– Det er gjennomført tre møter i CBRN Haga-gruppen i 2010, videre er det 

gjennomført to WS.
Forventet resultat
– Felles forhold til og felles forståelse med felles løsninger
– Samarbeid innenfor områdene Materiell, Beredskap og Utdanning
– Bedre beredskap og bedre ressursutnyttelse
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Nordisk skogbrannsamarbeid
NORDRED benyttes som en paraply for skogbrannsamarbeid, særlig ift 
Sverige. Det foregår i tillegg samhandling om skogbrann ift det Baltiske 
samarbeidet. 
Metode/grunnlag for arbeidet 
– Samarbeidet om skogbrannberedskap går tilbake til 1990 tallet og 

omfattet da et tettere samarbeid mellom daværende Direktoratet for 
brann- og eksplosjonsvern og Redningsverket. Nåværende samarbeid 
mellom DSB og MSB er en form for revitalisering av et tidligere 
skogbrannsamarbeid. 

Status
– MSB og DSB planla i 2010 å gjennomføre et svensk-norsk seminar om 

skogbrann, men dette måtte utsettes som følge av liten interesse fra 
den viktigste målgruppen som var brannsjefer/redningssjefer. 

Videre fremdrift
– MSB og DSB tok på nytt opp tråden i januar 2011 og planlegger nå for 

gjennomføring av seminaret i løpet av første halvdel av september 2011. 
Seminaret blir sannsynligvis lagt til Stockholm. I nærheten av Arlanda 
flyplass.

Forventet resultat
– Revitalisering av det nordiske samarbeidet – særlig vekt mot Sverige
– Hva kan vi lære av hverandre - erfaringsutveksling
– Kompetansetiltak på tvers av grensene – kunnskap om nabolands 

system og konsept
– Ressurstilgang 
– Skogbranners påvirkning på miljøet 
– Kunnskap om Russlands erfaringer etter skogbrannsommeren 2010
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Utveksling av digitale kartdata
Bakgrunn
Før jul 2010 utarbeidet de nordiske nasjonale kartetatene forslag til en 
avtaletekst om tilgang til kartdata, adresser og stedsnavn for 
beredskapsetater.  Fra §1 siteres:

– “De nordiska kartverken, Kort & Matrikelstyrelsen, Lantmäteriverket, 
Landmælingar Íslands, Statens kartverk och Lantmäteriet, ger 
nyttjanderätt (användningsrätt) till kartdata samt adresser och ortnamn 
för de nordiska grannländerna. Nyttjanderätten omfattar användning i 
beredskaps- och krishantering för respektive lands blåljusaktörer 
(räddningstjänst, ambulans, polis samt motsvarande) samt för 
respektive lands beredskapsaktörer (såsom civilförsvar samt andra 
beredskapsfunktioner) över ett område som täcker en 100 kilometers 
zon från grannlandets gräns.”

Etter nyttår er teksten blitt finjustert, og det antas at den vil bli undertegnet 
på et møte mellom de nordiske kartsjefene i april 2011.

Status
– Et Interreg-prosjekt med utgangspunkt i Grenseredningsrådet for Midt-

Skandinavia er i gang og skal utprøve deling av informasjon mellom 
beredskapsetater i Trøndelagsfylkene og Jämtlands län, både i forhold til 
tekniske spørsmål og opplæringsbehov.  Prosjekteiere er Länsstyrelsen 
Jämtlands län og fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  

Forventet resultat
– Erfaringer herfra kan bli nyttige langs hele grensen.


