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Nordisk RITS-forum 

Prosjektetablering 

• DSB anmodet i 2010 Bergen brannvesen om å lede 
nordisk RITS-forum i perioden 2010 til 2012 
 

• Konstituerende møte i København 28. sept.2010 

 

K.O.Nesdal 2 



Nordisk RITS-forum 

Arbeidsgruppen 
Kontaktgruppen: 
Vidir Reynisson, Politiet, Island 
Birgir Finnsson, Brannvesenet i Reykjavik, Island 
Jan Helge Kaiser, DSB, Norge 
Karl Otto Nesdal, Bergen brannvesen, Norge (leder) 
Sören Lundström, MSB, Sverige 
Peter Lundgren, MSB, Sverige 
Per Jensen, Politiet, Danmark 
Søren Svendsen, Politiet, Danmark 
Brian M. Wesselhoff, Beredskabsstyrelsen, Danmark 
Rami Ruuska, Inrikesministeriet, Finland  
Torbjörn Lindström, Egentliga Finlands räddningsverk, Finland 
  

I tillegg har følgende deltatt i arbeidet: 
Alf Halsen, Bergen brannvesen, Norge 
Örjan Martinsson, Kustbevakningen, Sverige 
Lars Widell, Sjöfartsverket, Sverige 
  

Sist  men ikke minst: Avgjørende og god medvirkning fra RITS-mannskaper, JRCC, 
330-skvadronen, Kystvakten, rederier og vertskap i de deltakende land. 
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Nordisk RITS-forum 

Organisering av nordisk 
RITS-tjeneste 
• Språklig, historisk og kulturelt fellesskap gir et 

godt utgangspunkt for et nordisk samarbeid 
• Alle deltakerland bortsett fra Island har  

pr. i dag en formell RITS/MIRG-avtale. 
• Så like men likevel ulike 
• Kap.2 i sluttrapporten beskriver de enkelte 

lands ordninger 
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Nordisk RITS-forum 

Større hendelser i Norge 
 i perioden 2010 - 2012 

• Brann om bord i MS Deutschland-2010  
607 personer evakuert. RITS fra Bergen og 
Stavanger i tillegg til HRS, 330-skvadronen og 
lokale ressurser. 
 

• Brann om bord i hurtigruten MS Nordlys-2011 
207 pass. og besetning på 55. RITS-innsats fra 
Ålesund med støtte fra Bergen brannvesen og 
Sjøforsvaret. To besetningsmedlemmer omkom 
og to ble alvorlig skadet. 
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Nordisk RITS-forum 

Større hendelser i Sverige i 
perioden 2010 - 2012 

• Farlig gods-hendelse om bord i RO-RO-skipet 
MS Tor Ficaria i 2010. Klarert for videre seilas 
av svenske RITS-mannskaper. 
  

• Brann i elbiler om bord i fergen «Pearl of 
Scandinavia» utenfor Helsingør. RITS-styrke fra 
Gøteborg slukket brannen. To danske RITS-lag 
var også klar til innsats fra Roskilde. 

K.O.Nesdal 6 



Nordisk RITS-forum 

Større hendelser i 
Danmark/ Finland og på Island  

i perioden 2010 - 2012 
• Brann om bord i fergen «Lisco Gloria» i 2010 i tysk 

farvann. Tysk beredskap håndterte brannen, men 
danske RITS-styrker var beredt til å assistere om 
nødvendig. 
 

• Brann om bord i fergen «Pearl of Scandinavia». 
Ref. tidligere beskrevet aktivering av beredskap fra 
Roskilde. 
 

• Finland og Island har ikke hatt RITS-relaterte hendelser 
i perioden. 
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Nordisk RITS-forum 

Gjennomførte aktiviteter  

Møter og konferanser 
 

• September 2010 Oppstartsmøte, København, Danmark 
• November 2010 Konferanse og workshop, Bergen, Norge 
• April 2011  Konferanse og øvelse  på Hurtigruten 

   Bergen–Molde T/R 
   Parallelt med møte i NORDRED kontaktgruppe der 
   også politisk ledelse i det norske Justis- og  
   beredskapsdept. deltok  

• Juni 2011  Prosjektmøte, Reykjavik, Island 
• Januar 2012  Prosjektmøte, Turku, Finland 
• Juni 2012  Prosjektmøte, Revinge, Sverige  
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Nordisk RITS-forum 

Gjennomførte aktiviteter  

Kurs 
• Kurs for RITS-befal hos MSB i Revinge i 2010 

 

Studietur 
• Studietur til Räddningstjänsten, Kustbevakningens 

fartøy og base i Landskrona ifbm. etablering av  
pilotprosjekt for RITS-kjemikalievern. 
Deltakere fra Kystverket, DSB, Oslo brann- og 
redningsetat og Bergen brannvesen.  
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Nordisk RITS-forum 

Gjennomførte aktiviteter 
Medvirkning i øvelser 
 
• RITS-øvelse på Hurtigruten - april 2011: 

Bergen – Molde T/R. Deltakere på øvelsen : Rederiet, 
Bergen brannvesen. Kystvakten, 330-skvadronen, 
Hovedredningssentralen i Sør-Norge og Florø radio 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_em
bedded&v=1uVw01sHq0s 
 

• Deltakelse i Øvelse SkagEx11 - september 2011: 
Fullskalaøvelse rundt skipskatastrofe i Ytre Oslofjord. 
Utvidet etter initiativ fra nordisk RITS-forum fra en 
nasjonal til en nordisk øvelse. Nordisk RITS-forum 
dannet kjernen i  RITS-innsatsen under øvelsen. 
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Nordisk RITS-forum 

Gjennomførte aktiviteter 

Deltakelse i Øvelse SAREX 2012 
• SAR-øvelse med innlagte RITS-elementer. Deltakere fra 

Danmark (øvingskoordinator), Sverige, Finland, Polen, 
Tyskland, Frankrike, Russland, Litauen, Estland og England. 
 

Felles nordisk læreplan 
• Sverige har utarbeidet en skisse til en felles nordisk læreplan, 

samt utkast til innhold for 1 ukes felles nordisk lederkurs i 
2013. 
 

Felles nordisk aktivitetskalender 
• Finland har tatt ansvar for å utarbeide forslag til 

aktivitetskalender som skal gjøres tilgjengelig på 
www.igroups.dk ,  og på www.nordred.org.  
Tydelig skille mellom nordiske fellesaktiviteter og nasjonale 
aktiviteter. 
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Nordisk RITS-forum 

Gjennomførte aktiviteter  
Nordisk oversikt over RITS-brannvesen, 
redningshelikoptre og øvrig materiell 
• Norge har utarbeidet en nordisk oversikt over 

RITS-brannvesen og redningshelikopterbaser. 
  Lister over annet materiell er under 
      utarbeidelse. 
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Oversikten er tilgjengelig 
på www.nordred.org og 
som «live» kartoverlegg på 
DSB sitt nettsted  
http://kart.dsb.no/default.
aspx?gui=1&lang=2 

http://www.nordred.org/
http://kart.dsb.no/default.aspx?gui=1&lang=2
http://kart.dsb.no/default.aspx?gui=1&lang=2


Nordisk RITS-forum 

Gjennomførte aktiviteter 
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Etablering av felles nettsted 
Informasjonsdeling om nordisk RITS-forum er lagt 
ut på www.nordred.org 

Danmark har 
etablert et felles 
nordisk 
treffpunkt og en 
virtuell 
møteplass på 
www.igroups.dk 

http://www.nordred.org/
http://www.igroups.dk/


Nordisk RITS-forum 

Gjennomførte aktiviteter 
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Faktaark 
Nordisk RITS-forum har 
utarbeidet et felles 
engelskspråklig faktaark 
som er ment å gi skip, 
rederier,redningssentraler, 
skipsagenter og andre 
aktører en oversikt over 
hva RITS-ordningen 
omfatter. 
  



Nordisk RITS-forum 

Øvelse på Hurtigruten 
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Brann 
på MS Nordlys 

Brann på MS Deutschland 

330- 
skvadronen 

MS Clelia 2 
Antarktis 



Nordisk RITS-forum 

Oppsummering  

• Det er gjennom arbeidet i forumet lagt et godt grunnlag for 
styrking og videreføring av et nordisk beredskapssamarbeid. 

• Forumet har levert produkter som styrker samarbeidet, så vel 
som beredskapen internt i det enkelte land. 

• Det har bevisst vært satt et moderat ambisjonsnivå for å sikre 
mål om konkrete leveranser. 

• Forumet har i løpet av arbeidsprosessen definert en del 
oppgaver som det er behov for å arbeide videre med.  

• Det er etablert et nettverk og en arena for samarbeid og 
erfaringsutveksling som har potensial for å utvides til andre 
områder innen nordisk redningssamarbeid. 
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Nordisk RITS-forum 

Anbefalinger 
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Forumet gir følgende anbefalinger: 
 
1. Arbeidet i nordisk RITS-forum bør videreføres 
2. Ledelsen av forumet bør følge ledelsen av NORDRED, 

slik at Sverige overtar for neste 3-årsperiode 
3. De tiltak og produkter som er iverksatt bør fremover 

konsolideres og implementeres  
4. Ledelse og struktur for innsats bør videreutvikles og 

standardiseres til også å gjelde krevende og komplekse 
landbaserte hendelser  

5. Arbeidet i nordisk RITS-forum bør samordnes med 
RITS/MIRG-samarbeidet innen EU  



Nordisk RITS-forum 

Takk til : 
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• Deltakerne i forumet for stort engasjement og god 
innsats 

• Samarbeidspartnere og andre som har bidratt til 
etablering av gode møtearenaer, gjennomføring av  
god opplæring og realistiske øvelser 
 

og….. 
 

Takk for oppmerksomheten  
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