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Tema 

 Oppfølgningen av ulykken i Hallingskeid 

 

 Utfordringer i samspill brann- og redningsvesen og jernbane 

 

 ROS-arbeid - lokalt og regionalt 

 

 Litt om ”Brannstudien” 
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Vår første sikkerhetstilrådning 

 

 SHT: DSB må ta større ansvar: 

 
– ”Statens havarikommisjon for transport tilrår Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap å ta større ansvar som 

koordinerende fagmyndighet for å oppnå tilstrekkelig 

brannsikkerhet og beredskap for infrastruktur på lite 

tilgjengelige steder på det norske jernbanenettet”. 
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Oppfølgning av Hallingskeidbrannen 

 DSB peker på viktigheten av: 
– forebyggende arbeid 

– konsekvensreduserende arbeid 

– ROS- analyser 

– oppdatert planverk 

– øvelser og prosedyrer for alle parter 

 

 Forebygge, forberede, håndtere og evaluere 
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Viktig å ha med seg 

 80 % av befolkningen nås av brann- og redningsvesenet innen 10 

minutter 

– Vi har over 600 brannstasjoner – de ligger i de viktigste tettstedene 

– Den viktigste tekniske redningsressursen vi har 

 

 …men: 

– branner  utvikler seg fort, og ofte langt før effektiv bekjempelse starter 

 

 ….derfor må: 

– de som er involvert i en brann være forbredt på å ta ansvar for eget liv i 

påvente av at brann- og redningsvesenet kommer  
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Hvem har ansvar ved hendelse på jernbane 

 

 Forventnings- / rolleavklaringer er nødvendig  

– Det gjøres best gjennom dialog før noe skjer 

– Forebygge og forberede 

 

 

 Prinsippene gjelder alle involverte: 

– Den som eier infrastrukturen 

– Den som bruker infrastrukturen 

– Kommuner 

– Nødetater / Brann- og redningsvesen 

– Andre med ansvar 
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Lokalt og regionalt ROS arbeid 

  Kommunene 

– Kommunal beredskapsplikt  

– Krav til helhetlig-ROS 

 

 Fylkesmannen 

– Fylkes-ROS 

– Samordningsansvar 

 

  Alle aktørene må bidra 
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DSBs ansvar og roller 

 Nasjonal brannmyndighet 

 Tilsynsmyndighet 

 En samordningsrolle 

 

 

 Bidra til at de med sektoransvaret: 

– snakker sammen og er forberedt på en hendelse. 

– er bevist egen risiko og planlegger og forbereder seg på vanskelig håndterbare 

hendelser 
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Til slutt – kort om ”Brannstudien” 

 Oppdrag gitt av Justisdepartementet til DSB 

– Opprette og lede en arbeidsgruppe 

– Gjennomgå brann- og redningsvesenet 

– Rapport skal leveres 1. desember 2013 

 

 Ressursene skal utnyttes best mulig 

– Kommunene skal fortsatt ha ansvaret 

– Dagens kostnadsramme skal legges til grunn 

– I sammenheng med andre beredskapsaktører 

– Det blir større brann- og redningsvesen 

– Lokal tilstedeværelse er fortsatt avgjørende 

 

 Andre utredninger vil påvirke utfallet 
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