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De som skal håndtere hendelsene 

 Politi ca 14 000 

 Brann- og redningsvesen ca 12 000 

 Sivilforsvaret ca 8 000 

 Forsvarets fredstidsorganisasjon (HV 45 000 – 
Kystvakten – Garden..) 

 Politireserven ca 800 

 Industrivernet ca 14 400 

 Akuttmedisinsk personell 

 Frivillige organisasjoner ca 20 000 

 Luftambulanse, Redningshelikopter 

 Redningsskøyter, skogbrannhelikopter 

 

 

SAMVIRKE 



DSBs rolle i håndtering  
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 Fag og tilsyn 

 Stille kritiske spørsmål og følge opp på alle 
nivåer 

 Utarbeide veiledningsmateriell og systemer 
for deling, implementering og oppfølging 

 

SF Brann FM 
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Mange gode hensikter 
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Hvorfor er det sånn? 

Øvelsen 

 Vet som regel hvem som skal øves og hvor ofte 

 Gode på innhold, scenario og ressurser  

 For lite fokus på hensikt - hvorfor øver vi…… 

 Vi øver for å bli bedre – men på hva? 

 Øvingsmålene er for lite presise 

  Vi skal øve planverket/sambandsreglementet 
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Hvorfor er det sånn? 

Evaluering 

 Ofte lite fokus på hvorfor evaluere 

 Uklart hvem målgruppen er 

 Hva er det som skal evalueres? 

 At alle gjorde som de skulle? 

 Rammene? 

 At alle hadde en fin dag? 

 Lite fokus på implementering  

  Planer? Tidsramme? 

 

 

 



Hvorfor da videre satsning på øvelser? 

 Er det et alternativ å ikke øve? 

 

Øvelser er verktøy for å.. 

 Forstå hvorfor noe fungerer  

 Forankre god praksis 

 Forstå hvorfor noe ikke virker 

 Forbedre og endre 

…..hvis vi gjør det riktig! 
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Oppfølging av Regjeringens intensjoner 

 

 DSB er styrket 

 Ca 7 nye årsverk som skal jobbe med 
øvelser fordelt på 3 fagavdelinger 
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DSBs bidrag før øvelse  

 Kunnskap fra tidligere øvelser 

 Helhet, trender og tendenser 

 Koordinerende instans 

 Tenke evaluering parallelt med planlegging 
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DSBs bidrag under øvelse 

 Observasjoner 

 Kompetente evaluatorer 

 Ulik metodikk for å sikre godt datagrunnlag for evalueringene 
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DSBs bidrag etter øvelse 

 Evaluering av høy kvalitet 

 Implementering hos de øvede aktører 

 Erfaringsoverføring til andre 

 Styrking og kvalitetsheving av utdanning 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tiltak - nasjonalt nivå 

 bygger opp et øvings- og evalueringsforum 

 utvikler overordnet nasjonal strategi for øvelser 

 reviderer rammeplan for sivile nasjonale øvelser i tråd med 
overordnet nasjonal strategi 

 utarbeider en ny Veileder om tilrettelegging av beredskapsøvelser – 
herunder planlegging, gjennomføring  evaluering og oppfølging. 

 utvikler et kurs i beredskapsfaglig evaluering, som kan supplere 
eksisterende kurs i øvelsesplanlegging mv.  
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Brann og redning 

 DSB vil delta i utvalgte øvelser som kan skape systematisk læring i 
brann-Norge innenfor ledelse, kommunikasjon og samvirke på 
overordnet nivå 

 DSB ønsker å fokusere på brann- og redningsvesenenes innsats 
som helhet 

 DSB vil bidra til erfaringsoverføring og læring til andre kommuner 
med liknende risiko 
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Tiltak 2013  

 Nødnett øvelser  

 Air-ground-air skogbrannhelikopter 

 Mobile basestasjoner 

 ELS og sambandsreglement 

 Randsoneproblematikk 

 Øvelsespakke for brann- og redningsvesenet 

 Starter arbeid med ny øvingshåndbok 

 Opplæring 

 Lessons learned 
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