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Alle trenger fornying



Alle trenger fornying

noen er flinkere til å tenke nytt enn andre…







Offentlig – privat samarbeid





Offentlig – privat samarbeid

Ofte er de private raskere









Alle trenger fornying
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Men fornying er ikke alltid til det bedre…
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BRIS Ut









Same shit – new wrapping

BRIS Ut - kartsøk















Same shit – new wrapping

BRIS Ut – Ruler! Men husk:
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BRIS Ut – Ruler! Men husk:

new shit + old shit = only shit



Same shit – new wrapping

BRIS Ut – Ruler! Men husk:

new shit + old shit = only shit

Åpen bris lanseres før nyttår 



Pust med magen



Same shit – new wrapping: 
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Språklig gjennomgang av hele 

forskrift om brannforebygging 
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Språklig gjennomgang av hele 

forskrift om brannforebygging 

og litt nytt: særlig fokus på § 3 –

«bålforbudet» i skog og annen utmark



Klart språk



Klart språk



Klart språk – topp



Klart språk – bunn











Same shit – new wrapping:

(og litt nytt)

Kommer på høring til et postmottak 

nær deg på nyåret



New shit – new wrapping

Kampanjen «Livsviktig»



Kampanjen «Livsviktig»



Opplæringspakke til helse- og 

brannpersonell

Opplæringsfilm E-læringskurs









https://www.dsb.no/livsviktig/

https://www.dsb.no/livsviktig/


Nasjonale pådrivere høst 2019



Same shit – new wrapping: 

DSBs tilsyn med kommunens 

plikter etter brann- og 

eksplosjonsvernloven



DSBs tilsyn med kommunene
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DSBs tilsyn med kommunene



Hvordan går det med evaluering i ditt brannvesen?

TILSYNET FRA DSB
/ ANDERS L. BLAKSETH/DSB





New shit!

New wrapping!



New shit? New wrapping?
Strategiarbeid forebygging

 Fremtidens utfordringer – hvordan løser 
vi dem?

 Fremtidens muligheter – hvordan utnytter 
vi dem?

 Dine innspill er viktig!
– Ingen fasit

– Kom med ønsker

– Hva trenger dere av DSB?

GAP
Her er vi i dag

Fremtidsbildet

Vi ønsker 

dine innspill



Barbro
Kan mye om:

Risikoutsatte 

grupper

Anders
Kan mye om:

Kravene til 

kommunen/ 

brannvesenet

Inger Johanne
Kan mye om:

Kommunikasjon

og kampanjer

Tommy
Kan mye om:

Kravene til eier 

og bruker

Snakk med oss



Vi drømmer om…

 Å fullføre arbeidet med ny 
myndighetsveileder

 Å analysere data fra BRIS på en 
bedre måte for finne de gode 
tiltakene 

 Etablere «Brannbildet»:
– En god måte å fremstille 

fremtidens utfordringer på 

 Ett felles regelverk for bygninger
– Byggefase og driftsfase

 Å få alle de frivillige 

organisasjonene som jobber 

med risikoutsatte grupper til å 

engasjere seg i 

brannforebyggende arbeid

 Å lage et digitalt og interaktivt 

eksempelbygg til veilederen i 

systematisk sikkerhetsarbeid 

for bygningseiere
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Avslutningsvis siden det nettopp har vært valg




