Studierapport RUU

Brannetterforskning – Et grunnlag
for brannforebygging i Norge?
Forslag til tiltak:


De lokale brannetterforskningsgruppene må bli pliktige/lovfestet



Det må gjøres en lovendring slik at brannvesenet får en bistandsplikt overfor politiet til
brannetterforskning, på lik linje med DLE



Brannvesenet må få ansvar for å utrede branner, der formålet er å foreslå hvordan brannen
kunne vært unngått/fått mindre omfang.



Brannutredning og brannetterforskning må innlemmes i utdanningen på Norges Brannskole



Iverksette tiltak slik at politiet må innrapportere brannårsak til DSB



Det må innarbeides flere variabler for Statistikkgrunnlaget/innrapporteringen, både med tanke
på brannårsaken og det forebyggende aspektet



Det må opprettes en erfaringsdatabase for erfaringer fra brannutredningene, samt erfaringer
fra andre innsatser

26.02.2013
Utarbeidet av kriminaltekniker Danijela Andersen og varabrannsjef John Bjella
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1. Forord
Vi valgte å foreta studien i Sverige da de i mange år har gjennomført en granskning av branner som
erfaringslæring, og som grunnlag for forebygging. Det er naturlig for oss å sammenligne oss med Sverige,
samt at de nordiske landene har tett kontakt med tanke på utforming av felles retningslinjer for
brannetterforskningen.
Vi ønsket å se nærmere på hvordan vi kan utnytte brannetterforskningen bedre som erfaringslæring for
bedre forebygging. I tillegg ønsket å få kunnskap om hvordan de har organisert sin brannetterforskning.
Vi vil benytte anledningen til å takke Conny Ohlsson i SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium), Jan
Rullman på kriminalteknisk avdeling hos politiet i Jönköping og Björn Totting som underviser i
brannetterforskning/brannutredning i Revinge.
I tillegg ønsker vi å rette en takk til NBLF for at vi fikk innvilget vår søknad til RUU, Håvard Arntzen på
Kripos som skaffet kontaktpersoner, samt imøtekommenhet fra våre arbeidsgivere, slik at det ble mulig å
gjennomføre denne studieturen.

____________________________
Danijela Andersen

__________________________
John Bjella
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2. Bakgrunn
Vi som har gjennomført studien er varabrannsjef og avd.leder forebyggende i Hallingdal brann – og
redningstjeneste iks, John Bjella og kriminaltekniker Danijela Andersen Hønefoss politistasjon, Nordre
Buskerud politidistrikt. Vi har gjennom flere år deltatt i en lokal brannetterforskningsgruppe i Nordre
Buskerud politidistrikt.
Bakgrunnen for studien vår er NOU 2012:4, «Trygg hjemme»,
kap. 4.3.6 og 6.10.2 «Brannetterforskning», kap. 6.10.3 «Granskning av branner» og kap. 6.10.4 «Utvikling
av brannstastistikk».
Det er ønskelig med en mer systematisk granskning av branner, slik at både statistikkgrunnlaget, det
forebyggende aspektet og oppklaringsprosenten blir bedre.

2.1. Mål for studien
I studien ønsket vi å utrede mulighetene for en videreutvikling av brannetterforskningen i Norge som
grunnlag for brannforebygging.
Vi ønsket å se på organisering av brannetterforskningen i Sverige for å kunne dra nytte av det vi mener
gjøres bedre der enn i Norge.

2.2. Gjennomføring
Studien ble gjennomført fra 12. til 13. september ved deltakelse på Nordisk Brannkonferanse i København
der vi hadde samtaler med kontaktpersonene, samt fra 12. til 15. februar ved studietur i Sverige. I mellom
disse turene har vi jobbet en del med research. Studieturen i Sverige ble lagt opp slik:


12. februar: avreise til Stockholm lufthavn og kjøring til Linköping



13. februar: møte med SKL i Linköping



14. februar: møte med Polisen i Jönköping, samt møte med Bjørn Totting utenfor Malmø



15. februar: møte med Björn Totting



15. februar: hjemreise fra København lufthavn

2.3. Begrensninger
Våre anbefalinger i denne rapporten omhandler bare bygningsbranner.
Innholdet i rapporten baserer seg på faktagrunnlag fra lov – og instruksverk, faglitteratur (Svensk og
Norsk), egen kompetanse/erfaring samt intervjuer.
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3. Brannetterforskning i Sverige
3.1. Politiets rolle i brannetterforskningen
I Sverige har politiet som oppgave å etterforske påsatte branner, eller annen kriminell handling i
forbindelse med en brann. Lovverket som regulerer dette er «Rättergångsbalken» som omhandler
innledende etterforskning og muligheter for bruk av tvangsmidler. «Polislagen» (politiloven) omhandler
politiets ansvar for å etterforske straffbare handlinger.
Påtalemyndigheten bestemmer hvorvidt det skal iverksettes brannetterforskning ved mistanke om at det
er begått en straffbar handling. Branner hvor det ikke er mistanke om slikt, tilfaller brannvesenet.
Dødsbranner skal etterforskes av politiet.
Forenklet ser den svenske modellen for brannetterforskning slik ut;
Første politienhet på åstedet må gjøre en vurdering av hvorvidt det er mistanke om det er en straffbar
handling som er bakenforliggende årsak til brannen eller ikke. Denne vurderingen og avgjørelsen må tas
”der og da”, når åstedet fortsatt er ”varmt”. Samtlige vi har snakket med i studien forteller at første
politienhet på åstedet er helt avhengig av informasjon fra innsatsleder brann for å kunne mene noe om
dette.
Innsatsleder brann gjør sine vurderinger ut fra det brannmannskapene har observert ved ankomst og
under slukkeinnsatsen. Innsatsleder har ofte lang erfaring og kompetanse på brannutredning.
Første politienhet på åstedet skriver en anmeldelse/rapport, hvor det fremkommer hvorvidt det er
mistanke om et straffbart forhold eller ikke.
Det skrives også en innsatsrapport fra innsatsleder. Dette dokumentet brukes i avgjørelsen av hvorvidt
det er en straffesak eller ikke. Videre er det et viktig grunnlag for brannstatistikken - brannvesenet skal
mene noe om hvor brannen har startet og hvorfor/hvordan, samt at det skal krysses av for graden av
sikkerhet rundt det som omhandler arnested og årsak.
Dersom det ”konkluderes” med at det er mistanke om et straffbart forhold, undersøkes åstedet av politiet
sammen med brannvesenet. Brannvesenet gjennomfører samtidig, eller i etterkant, sin brannutredning.
Dersom det ikke er mistanke om straffbart forhold overtar brannvesenet ansvar for saken, og
brannvesenet gjennomfører brannutredningen.
Politiet i Sverige kan be om bistand til den tekniske brannetterforskningen fra Statens Kriminaltekniska
Laboratorium (SKL). De kan også bistå med andre kriminaltekniske laboratorieundersøkelser.
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3.2. El - tilsynets rolle i forbindelse med brannetterforskning
Elsäkerhetsverket er et forvaltningsorgan innen el sikkerhet.
De overordnede målene for virksomheten er å forebygge skader forårsaket av elektrisitet på personer og
eiendom. Dette gjennomføres ved at myndigheten gir ut forskrifter, utøver tilsyn, utsteder tillatelser og
deltar i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid. Tilsyn innebærer også undersøkelser av
ulykker (som også innbefatter branner). Hensikten med undersøkelser av ulykker er å gi erfaringslæring.
Elsäkerhetsverket har ikke bistandsplikt til politiet. I praksis brukes de heller ikke i brannetterforskningen.
Ved behov bistår SKL med elektroteknisk bistand. De bruker sjelden annen
el - kompetanse, som
f.eks. elektrikere e.l.
Forutsetningen for at Elsäkerhetsverket skal få kjennskap til ulykker og hendelser er at disse blir meldt inn
til tilsynet. Strømnettleverandører og eiere av sterkstrømsanlegg (f.eks. jernbane), plikter å melde ulykker
og hendelser til Elsäkerhetsverket. Ulykker og hendelser kan også meldes inn dersom de har skjedd i
boliger eller bedrifter, men det er ikke pliktig.

3.3. Brannvesenets rolle i brannetterforskningen
Loven som er grunnlaget for brannvesenets innsatser, og den påfølgende ulykkesutredningen er «Lagen
om skydd mot ulyckor» - (LSO) fra 2004. Den er basert på tre stadier: forebygging, beredskap og
påfølgende tiltak. Branner inngår i begrepet ulykke. Ulykke i denne sammenheng blir definert som; en
plutselig hendelse som har, eller kunne, forårsaket skade på mennesker, miljø eller eiendom.
Det blir definert nasjonale mål for å forebygging av ulykker. For å nå målene blir det satt krav til
forebyggende tiltak, brannvesenets virksomhet, samt krav til utredning for å fastsette/foreslå tiltak som
kan hindre at lignende ulykker skjer i fremtiden.
På bakgrunn fastsatte mål, pålegges staten, kommunene og allmennheten ulike ansvar for å nå målene.
Kommunene har ansvar for å vedta ulike tiltak for å forebygge og utrede ulykker. Dette ble vedtatt da
loven (LSO) trådte i kraft i 2004.
Utredningen skal, dersom det er mulig, fastsette årsaken(e) til ulykken, avdekke forløpet til ulykken, og
den skal vurdere hvordan brannvesenets innsats ble gjennomført. I tillegg skal den fastsette/foreslå tiltak
som kan hindre at lignende ulykker skjer i fremtiden.
Utredningen skal gjøres i «skälig omfatning», det betyr at undersøkelsen skal tilpasses den enkelte ulykke;
ikke for omfattende, og ikke for enkelt.
I forklaringen til lovteksten beskrives det at undersøkelsen vanligvis ikke behøver å være omfattende.
Utredningen skal dokumentere og analysere hendelsen i forhold til alvorlighetsgraden. I de enkleste
tilfellene kan det være nok med en kort beskrivelse i utrykningsrapporten. I de mer omfattende
hendelsene skal det gjennomføres en utvidet ulykkesutredning med en egen rapport. I 2009 ble det
lovfestet at kommunene skal definere i hvilke tilfeller de skal gjennomføre en utvidet ulykkesutredning.
Om det er en utvidet ulykkesutredning eller ikke, skal det uansett fremkomme forslag til tiltak for unngå
lignende ulykker.
Det er opp til hver enkelt kommune hvilke ambisjonsnivå en velger å ha for utredningene. Som følge av
dette er det store forskjeller i hvor omfattende arbeid de ulike kommunene (brannvesenet) legger i
utredningene.
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3.4. Brann (og ulykkes) statistikker i Sverige
Brannårsak
Brannvesenets utrykningsrapport er grunnlaget for brannårsaksstatistikken til MSB (tilsvarende DSB i
Norge). Politiet rapporterer ikke inn brannårsak i Sverige.
Brannene deles inn etter type brannsted. Bygningsbrannene fordeles etter bygningskategorier.
Brannårsakene kodes etter en liste som er delt inn i hovedårsaker med underpunkter. Ved elektrisk årsak,
eller feil bruk av elektrisk utstyr, benyttes i tillegg en kode som beskriver hvilket elektrisk apparat/utstyr
som var involvert ved brannstart.
Omkomne i branner
Statistikk over branner der minst én person er omkommet er basert på «MSB dödsbrand rapportering».
Her føres det statistikk over antall omkomne i branner, alder, kjønn osv. Foreløpige tall presenteres for
inneværende år.
Sammenligninger mellom kommuner
Det utarbeides statistikk for sammenligninger mellom kommuner.
Innbyggernes oppfatning av sikkerhet
Det blir også utarbeidet statistikk fra MSB på grunnlag av undersøkelser som innhentes fra
enkeltpersoner. De skal svare på spørsmål om hva de er mest bekymret for med tanke på
brann(sikkerheten), hvilke type slokkeutstyr en har, om en har røykvarslere osv.
Personskader – skadde og døde i ulykker
Statistikk blir utarbeidet over omkomne og innlagte på sykehus på grunn av ulykke. Statistikken er basert
på data fra «Socialstyrelsens Dödsorsaksregister och Patientregister». Analyser av skader er blant annet
basert på Socialstyrelsens Injury database (IDB)
Storulykker
Det utformes en sammenstilling av erfaringer fra storulykker som er skjedd i Sverige fra 1950 og
fremover.
Naturkatastrofer
Det utformes også en sammenstilling av erfaringer fra naturkatastrofer basert på offisielle rapporter.
Oppfølging av kommunene
Länstyrelsen og MSB har en kontrollfunksjon overfor kommunene. Det kontrolleres at kommunene
(brannvesenet) følger fastsatte krav i lov om vern mot ulykker (LSO) og lov om ekstraordinære hendelser
(LEH).
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3.5. Erfaringslæring etter branner i Sverige
Sverige har i mange år vært et foregangsland på erfaringslæring etter branner (og ulykker). I noen av de
store byene begynte brannvesenet med brannutredning allerede i 1980.
På vegne av regjeringen satte Räddningsverket (som nå er MSB) i 1995 i gang et prosjekt for å
gjennomføre brannutredninger i enkelte kommuner.
Brannbefal som deltok på brandutredningskurset i Revinge ble, som en del av det brannforebyggende
arbeidet, tilbudt å foreta utredninger av branner og andre ulykker som skjedde i hjemkommunen. Hver
undersøkelse ble dokumentert i en rapport som hadde en enhetlig mal. Räddningsverket betalte en viss
andel av lønnen til brannutrederne mot at de leverte kopi av sine rapporter til Räddningsverket. De
innsendte rapportene ble analysert og sammenlignet for å kunne avdekke årsaker, feil og mangler som
kunne brukes som grunnlag for å unngå nye branner med samme årsak og omfang.
Erfaringslæring fra ulykker er hovedgrunnlaget for det forebyggende arbeidet. Brannutredningsprosjektet
har gradvis blitt utviklet og utvidet til dagens modell, som er forankret i «Lagen om skydd mot ulyckor»
(LSO).
Læringspunkter kan hentes fra brannstatistikkene der grunnlaget er brannvesenets utrykningsrapport.
Denne skal også inneholde forslag til tiltak for å unngå lignende ulykke.
Målet til MSB er at brannvesenet i alle større kommuner eller redningsregioner skal ha tilgang til minst en
utdannet brannutreder. Det er i tillegg opprettet 14 regionale stillinger som koordinatorer for
ulykkesutredning. Arbeidsoppgavene deres er:


å være initiativtakere for møter, opplæring og andre aktiviteter innenfor fagområdet for å gi
kompetanse og motivasjon hos de kommunale utrederne.



Være med å spre erfaringene fra utredningene på lokalt og regionalt nivå til de kommunale
utrederne, samt til MSB.



Jobbe for en økt bevissthet om den lokale og nasjonale nytteverdien av ulykkesutredningene.



Være MSB sin kontaktperson i saker som har med ulykkesutredningene i regionen.



Være kontaktperson/ekspertperson for kommunenes utredere.



Skape kontakt med andre utredende aktører i regionen.



Gjennomføre og levere utredninger til MSB i henhold til kravspesifikasjon.

Hver uke rykker brannvesenet i Sverige ut på i gjennomsnitt 500 branner, 240 trafikkulykker, 10
drukningsulykker og 40 hendelser med farlig gods. Det viser at det pr år blir en enorm mengde med
ulykkesutredninger, og dermed produseres det en enorm mengde data som grunnlag for å forebygge
ulykker. Dette arbeidet gir et unikt grunnlag for det forebyggende arbeidet i Sverige, og det skaper en unik
«forebyggende tankegang» nasjonalt, i hvert brannvesen, og for hver enkelt ansatt i brannvesenet.
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Lokal nytteverdi av brannutredningen
Den største nytten av brannutredningene har det kommunale brannvesenet.
Brannutredningene er grunnlaget for hvilke områder en skal prioritere i det forebyggende arbeidet.
Brannutredningene gir også en bedre samhandling mellom den forebyggende avdelingen og
beredskapsavdelingen. Den gir grunnlag for en utvikling av brannvesenet, både på den forebyggende
siden, og på beredskapsiden. Brannutredningen skal føre utviklingen fremover, og resultere i lokale tiltak
som hindrer at det skjer igjen.
Nasjonal nytteverdi av brannutredningen
Hver kommune har et begrenset antall branner hvert år. Ved at alle kommunene deler sine erfaringer
med hele landet, får hver enkelt brannutredning nasjonal nytteverdi.
Utredningsrapporter som kan være av spesiell interesse for allmenheten blir publisert i fagblader og på
CD, samt på nettsiden til MSB. Utredningsrapportene lagres i en database der de er tilgjengelig for
forskning og ytterligere databehandling.

3.5.1. Gjennomføring av brannutredning.
Kompetanse
Brannutrederen skal helst være en branningeniør, og skal ha gjennomført brannutredningskurset på
brannskolen i Revinge. Det stilles ikke krav til et visst antall utredninger pr år. Kursplanen inneholder
følgende emner:
 Brannteori og brannutvikling


Brannårsaker



Påsatt brann



Brannstatistikk



Lovverk



Tolkning av brannbildet



Undersøkelsesmetodikk



Rapportskriving



HMS ved brannutredninger
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Hvilken informasjon skal innhentes ved brannutredningen?
Det er fire punkter som er vesentlige:








Fastsette i hvilket rom brannen har startet, arnestedet og brannårsaken
o

Dette kan gjøres ved tekniske og taktiske undersøkelser. Å gjennomføre taktiske
undersøkelser innebærer å intervjue fornærmede, vitner, brannmannskap osv. Det må
presiseres at brannvesenet ikke har myndighet til å gjennomføre avhør. Forskjellen på
intervju og avhør er at intervjuet er frivillig. Den tekniske undersøkelsen kan bli
gjennomført som ved en ordinær åstedsundersøkelse, men kan i andre tilfeller være
enklere undersøkelser.

o

Det er viktig å prioritere de «små» brannene fordi det her er større sjanse for å finne
årsaken enn i de «større» brannene.

Få informasjon om hva de som oppholdt seg i bygget foretok seg før og under brannen
o

Dette gjøres ved å gjennomføre intervju.

o

Dette er viktig for å finne en av parameterne for omfanget av brannen (f.eks. om de
forsøkte å slokke), men ikke minst for å vurdere hva som kunne vært gjort annerledes for
å redusere skadene av brannen/slokke brannen.

o

Resultatene gir et godt grunnlag for å foreslå forebyggende tiltak for å unngå lignende
brannforløp/branner senere.

Studere hvordan forebyggende brannverntiltak fungerte
o

Gjøres både ved tekniske og taktiske undersøkelser.

o

Omfatter både forebyggende tiltak brannvesenet har gjort for denne type objekt, og for
hvordan de forebyggende tiltak til bedriften, eller de som bodde i huset, fungerte.

o

Resultatene gir et godt grunnlag for å foreslå forebyggende tiltak for å unngå lignende
brannforløp/branner senere.

Bedømme hvordan redningsinnsatsen fungerte
o

Gjøres ved intervju av brannmannskaper, studere utrykningsrapporter osv.

o

Vurdere effekten av innsatsen ved å se på innsatstider, vannforbruk, røykdykking,
ressurser, utstyr, planverk, prosedyrer osv.

o

Resultatene gir en grundig evaluering av innsatsen, og de gir et godt grunnlag for å foreslå
endring av prosedyrer, organisering osv. I tillegg får man kjennskap til hvilken påvirkning
innsatsen hadde/kunne hatt for brannforløpet.

o

Enkelte erfaringer viser seg vanskelige å formidle for en fra forebyggende til
innsatsmannskapene. Dette handler mer om erkjennelsen av at innsatsen har
forbedringsmuligheter, enn kunnskapen til brannutrederen. Det er også et faktum at det
kan være vanskelig å evaluere eget brannvesen ved at en er en del av kulturen og
systemet.
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4. Brannetterforskning i Norge
4.1. Politiets rolle i brannetterforskningen
Det er politiet som har ansvaret for etterforskningen av alle branner.
Politiets plikter og oppgaver i forbindelse med en brann er bla definert i
 straffeprosessloven § 224, 2.ledd
ved brann og andre ulykker kan det foretas etterforskning om årsaken selv om det ikke er grunn til
mistanke om straffbart forhold
 Riksadvokatens rundskriv 77/73
enhver brann skal etterforskes selv om det ikke er mistanke om straffbart forhold
 påtaleinstruksen § 7. 4 ledd
ved brann skal det foretas etterforskning om årsaken selv om det ikke er grunn til mistanke om
straffbart forhold
I Riksadvokatens rundskriv nr 1/2010 understrekes og forsterkes etterforskningsplikten.

4.2. Det Lokale El - tilsyns rolle i brannetterforskningen
Det Lokale El-tilsyn sine plikter og oppgaver i forbindelse med brannetterforskningen er definert i Forskrift
om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier § 17, 1. ledd: «Netteier
skal vederlagsfritt bistå politiet i brann- og ulykkesetterforskning.» og 2. ledd: «Sentral tilsynsmyndighet
kan pålegge netteier å avgi ressurser til distriktsvise etterforskningsgrupper. Slike grupper ledes av politiet
i det politidistrikt gruppen tilhører.»
Veiledningen til lovens § 17 sier følgende:
«Det er opprettet distriktsvise brann- og ulykkesetterforskningsgrupper i politidistriktene. Det er politiet
ved politimesteren som leder en slik gruppe og vil bestemme når det er aktuelt at gruppen skal bistå
politiet i etterforskningen.»
«Netteier må sikre at den eller de personer som er med i gruppen har nødvendig kompetanse til å
etterforske slike ulykker. Netteier kan benytte eget personell eller benytte personell fra sakkyndige.»
Med hjemmel i loven nevnt ovenfor (§12) utarbeider DSB ut fra en risikovurdering, årlige instrukser til
netteier om hvilke oppgaver som skal utføres.
I instruksen for 2013 står det følgende om brannetterforskning:
Brannetterforskning baserer seg i stor grad på erfaring. DSB etablerer derfor regionale
brannutredningsgrupper innenfor DLE sitt fagområde. Hensikten med disse gruppene er å få spisset
kompetansen til de som bistår politiet i etterforskningen. Det påhviler det enkelte DLE å bruke disse
gruppene når de har en brann i sitt område. Alle som skal drive med brannutredning må være med i en
regional brannutredningsgruppe.
Det enkelte DLE som ”eier” brannen(e) skal i henhold til forskriften bistå politiet i etterforskningen og
dekke kostnadene. Politiet sin henvendelse kanaliseres til en brannutreder i regionen som DLE tilhører. Ved
større hendelser hvor for eksempel Kripos er tilkalt kan det innebære at en trenger utreder fra et annet
sted i landet. Slike henvendelser skal DLE imøtekomme.
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Det DLE som ”eier” brannen(e) er politiets første kontaktpunkt så fremt de ikke har avtalt at politiet kan
kontakte brannutredningsgruppen direkte. Dersom dette skjer skal den ansvarlige brannutreder kontakte
DLE for å få nødvendig dokumentasjon vedrørende objektet.
Utarbeidede rutiner, prosedyrer og retningslinjer i forbindelse med brannutredning vil komme som et eget
vedlegg og skal følges.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet et forslag til etablering av brannutredningsgrupper, i
rapporten fra denne gruppa står det følgende:
Alle DLE skal i prinsippet bli invitert til å delta. Det må etableres minst en gruppe innenfor hvert
politidistrikt, med tilbud til politiet om bistand til brannetterforskning. Hver gruppe bør bestå av minimum
to personer. Det må tas hensyn til ferieavvikling/sykdom etc. ved sammensetting av gruppen. En gruppe
kan serve flere politidistrikt dersom dette er naturlig. Gruppene organiseres og utfører oppdrag i samsvar
med de føringer som gis av DSB. Når gruppene er etablert må DLE kanalisere alle henvendelser om bistand
i brannetterforskning til disse gruppene.
DLE plikter altså å delta i brannetterforskningen, og er i ferd med å opprette egne grupper i
politidistriktene.

4.3. Brannvesenets rolle i brannetterforskningen
Brannvesenet i Norge er organisert under kommunen. Det er 429 kommuner i Norge, og det er 325
brannvesen. Det er til sammen 12 000 ansatte og 22 nødsentraler.
I 2011 var det ca. 4200 bygningsbranner i Norge.
Brannvesenet har en sterk lokal tilknytning med stor tillit blant befolkningen.
Brannvesenet har ingen lovfestede plikter eller oppgaver i forbindelse med brannetterforskningen. Men i
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-1 står det at: «Kommunen skal sørge for at
brannvesenet samarbeider med andre aktuelle myndigheter, slik at lover og forskrifter gitt for å
kontrollere brannrisikoen anvendes samordnet.»
I veiledningsteksten til denne paragrafen står det: «I sammenheng med politiets brannetterforskning, kan
det være formålstjenlig at det etableres samarbeidsrutiner mellom politiet og brannvesenets
forebyggende - og beredskapsavdeling.»
Brannvesenet har altså ingen plikt til å delta i brannetterforskningen.

4.4. Organisering av brannetterforskningen
Det er politiet som organiserer brannetterforskningen.
Brannetterforskningen består av to deler; taktisk og teknisk etterforskning. Den taktiske delen med avhør
o.l. er kun politiets oppgave, DLE og brannvesenet deltar i den tekniske delen av etterforskningen.
Taktiske opplysninger skal innhentes i forkant av åstedsundersøkelsen.
Normalt får alle deltakere som skal delta på åstedsundersøkelsen en breaf som omhandler de taktiske
opplysningene i saken.
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Politiet ber om bistand fra DLE og eventuelt lokalt brannvesen. Sammen med politiet utgjør dette den
tverrfaglige lokale etterforskningsgruppa. Det er få distrikter som har etablert
brannetterforskingsgrupper.
Rollefordelingen på åstedet innebærer at:


DLE har hovedansvaret for å kontrollere det elektriske anlegget, samt elektriske
apparater/komponenter. De skal påvise/utelukke elektrisitet som brannårsak.



Brannvesenet har hovedansvaret for å vurdere brannforløp og brann-/røykspredning.



Politiet har hovedansvar for å finne arnested og brannårsak.

For å gjennomføre en tilfredsstillende åstedsundersøkelse er vi avhengig av hverandres kompetanse.
Ansvarsfordelingen er fundamentet, men i praksis jobber gruppa som et team. Hver etat skriver sin
rapport.

4.5. Grunnlag for brannårsaks statistikk i Norge
DSB er nasjonal fagmyndighet og sentral tilsynsmyndighet på brannvernområdet. DSB skal
granske/evaluere særskilte hendelser som har ført til tap av menneskeliv eller betydelig skade på person
eller materiell. DSB skal ikke mene noe om hvorvidt det foreligger overtredelser som kan straffeforfølges.
DSB startet registreringen av bygningsbranner basert på brannvesenets rapportering i 1986. I 1993 ble en
nasjonal brannårsakstatistikk etablert, på bakgrunn av politiets etterforskning og rapportering
(konklusjon).
Det er en stor del branner som brannvesenet rykker ut til, men som politiet ikke rapporterer inn
(brannårsak).
I 2008 rapporterte politiet (etter purringer fra DSB) 68 % av bygningsbrannene som brannvesenet rykket
ut til. Uten purring rapporterer politiet normalt inn ca. 50 % av bygningsbrannene som brannvesenet
rykker ut på.
Årsaken til dette kan være at ikke alle branner blir etterforsket, det kan være at politiet ikke får melding
om alle branner som brannvesenet er ute på, eller det kan være at politiet og brannvesenet ikke
rapporter inn alle branner. Trolig er årsaken en sum av disse forholdene.
Det er også en del branner politiet rapporterer der brannvesenet ikke har rapportert at de har vært i
innsats.
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4.5.1. Brannvesenets rapportering om hendelser (ROH):
Brann og eksplosjonsvernloven § 33 pålegger kommunene ved brannvesenet å rapportere opplysninger
om branner, ulykker og uhell. DSB skal som fagmyndighet ha oversikt over brannvernet. Nasjonal
statistikk og annen dokumentasjon benyttes som grunnlag for utvikling av brann- og redningsvesenet.
Hendelser som skal rapporteres er:
 Brann i bygning


Annen brann (brann i kjøretøy, skog, container, tunnel osv.)



Uhell med transport av farlig gods



Annet (unødig alarm, trafikkulykker, dykkeroppdrag, medisinsk bistand osv.)

4.5.2. Politiets rapportering om brannårsak:
Det er bare politiet som rapporterer brannårsak til DSB. I tilknytning til brannetterforskningen skal politiet
sende rapport om brannårsak til DSB umiddelbart etter at brannårsak er påvist. Denne rapporteringen er
regulert gjennom Justisdepartementet til politietaten.
Brannene deles inn etter type brannsted. Bygningsbrannene fordeles etter 11 bygningskategorier.
Brannårsakene kodes etter en liste som er delt inn i ni hovedårsaker med underpunkter. Ved elektrisk
årsak, eller feil bruk av elektrisk utstyr, benyttes i tillegg en kode som beskriver hvilket elektrisk
apparat/utstyr som var involvert ved brannstart.

4.5.2.1.

Ukjent årsak



I 2008 hadde politiet sendt inn rapport til DSB på ca. 50 % av brannene som brannvesenet var i
innsats på dette året. I følge DSB så er dette normalen.



For å kunne utarbeide en best mulig brannårsakstatistikk for 2008 så purret DSB på politiet for å
få inn flere rapporter. Etter purring fikk de inn rapport på 68 % av brannene (som brannvesenet
hadde vært i innsats).
Det kom altså ikke inn rapporter fra politiet på 32 % av brannene som brannvesenet hadde vært i
innsats på dette året.



Samme år hadde 22,17 % av bygningsbrannene ukjent årsak (24 % i 2006 og 2007).



Dette betyr at vi ikke kjenner brannårsaken til 54,17 % av brannene dette året (32 % som ikke var
rapportert inn + 22,17 % med ukjent årsak).



Om ikke politiet hadde blitt purret opp ville vi ikke kjent brannårsaken i over 70 % av brannene.
(50 % som ikke var rapportert inn + over 20 % med ukjent årsak).

For å estimere hvilke årsaker som ligger under ukjent årsak er det vanlig å regne med at det statistisk sett
er % - vis lik fordeling av årsaker på brannene som har ukjent årsak, som de vi kjenner årsaken til. Dette er
det nærmeste vi kommer virkeligheten slik rapporteringen er i dag, men dette er sannsynligvis ikke
realiteten.
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Noe av grunnen til ukjent årsak er at beviskravene er svært strenge. En står ofte igjen med to mulige
årsaker der det er svært vanskelig å utelukke den ene. Om det hadde eksistert en statistikk for
ukjent årsak, kunne en rapportert inn den mest sannsynlige årsaken til denne statistikken, selv om en
konkluderer med ukjent årsak i saken.

4.5.3. Sammenstilling av rapporter fra politiet og brannvesenet:
Ved registrering av alle innkomne uhellsmeldinger (ROH) kommer alle registrerte hendelser, både fra
politi og brannvesen, på samme kommune +/- 5 dager opp i «bildet». Slik får DSB koblet brannvesenets
rapporter opp mot politiets brannårsak på samme brann og omvendt.
Den siste brannårsakstatistikken som er utgitt i papirform er fra 2008.
Etter dette finnes den kun i en søkbar database på www.dsb.no.

4.6. Erfaringslæring etter branner i Norge
Grunnlaget vi har for å lære av branner i Norge er:
 Brannårsakstatistikken. Denne inneholder en del branner med ukjent årsak, samt mange branner
som ikke blir rapportert inn.


Granskning av branner med store konsekvenser, i hovedsak der mange liv går tapt. Eks på dette er
brannen på Gulskogen der sju mennesker mistet livet, og brannen i Urtegata der 6 mennesker
mistet livet (begge i 2008). Slike granskninger gir faglig erfaringslæring nasjonalt.

Grunnlaget vi har for å lære av brannvesenets innsatser i branner i Norge er:
 Brannvesenets egne evalueringer av innsats. Disse forblir i all hovedsak internt i det brannvesenet
som har evaluert - utenom hendelser som omtales i fagblad som f.eks. Brannmannen. Det som
omtales i andre media er rettet mot allmenheten, dette er det lite faglig utbytte av.
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5. Oppsummering
Distriktvise brannetterforskningsgrupper
Brannetterforskning i Norge har vært gjenstand for granskning i flere fora.
I 1997 besluttet Justisdepartementet å nedsette en arbeidsgruppe med oppgave å utarbeide forslag til
retningslinjer for kvalitetssikring av brannetterforskning.
Dette arbeidet resulterte i AKB 1, som påpekte at hovedutfordringene i brannetterforskningen var de
store kvalitetsmessige forskjellene innenfor politiets etterforskning.
Et annet forhold som syntes å påvirke etterforskningen i stor grad, var manglende samarbeid.
Man etterlyste også et kvalitetssikringssystem for lokalisering av arnested og angivelse av brannårsak.
Dette for å sørge for at den tekniske etterforskningen var uhildet, sporbar og dokumenterbar.
I 2002 kom AKB 2 som konkluderte med at det måtte opprettes distriktvise, tverrfaglige
brannetterforskningsgrupper.
Samarbeidet skulle bidra til
- at flere branner etterforskes
- økt kvalitet på brannetterforskning
- bedre forebyggende arbeid
- redusert skadeomfang
Videre konkluderte man med at den viktigste forutsetningen var at ordningen måtte være forpliktende for
alle parter – og at det også derfor måtte forankres i formelle vedtak på høyt nivå.
I 2008 kom den siste AKB rapporten, AKB 3. Denne er en evalueringsrapport etter de tre prøveprosjektene
med distriktvise, tverrfaglige brannetterforskningsgruppene – som ble igangsatt som følge av AKB 2
rapporten.
Arbeidsgruppen konkluderte med følgende;
 Etablering av en permanent, landsomfattende ordning med distriktvise, tverrfaglige
brannetterforskningsgrupper vil være et viktig og nødvendig bidrag til kvalitetssikringen av
brannetterforskningen i Norge.


På sikt antar man at det vil ha store samfunnsmessige konsekvenser gjennom en forbedring av
politiets tekniske og taktiske etterforskning, en økt fokusering på viktige tilsyns – og
kontrollfunksjoner og skadeforebyggende arbeid.



Videre vil rettssikkerheten øke både for samfunnet, og for enkeltindividet, samt gi et bedre
grunnlag for å kunne kontrollere og gjennomføre skadevurderinger og forsikringsoppgjør.



Etableringen av slike etterforskningsgrupper er allerede hjemlet i lovverket for alle de tre aktuelle
etatene. Det vil imidlertid være nødvendig å utarbeide en forskrift som regulerer brannvesenets
plikt til å delta i politiets brannetterforskning.



Det må utarbeides en instruks som regulerer etterforskningsgruppenes aktivitet.
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Til tross for AKB rapportene og anbefalingene i kjølvannet av prøveprosjektene, er det pr i dag opp til
hvert enkelt politidistrikt hvorvidt brannetterforskningsgrupper skal være en del av den tekniske
brannetterforskningen.
Politidirektoratet anbefaler ordningen, men ønsker ikke å gi pålegg til distriktene om dette. Ordningen er
derfor frivillig.
I NOU «Trygg hjemme» fra 2012, kommer det tydelig fram at tverretatlig samarbeid i etterforskning av
branner er et meget viktig moment – både i forhold til oppklaringsprosent, samt brannforebyggende tiltak
på mange nivåer.
Om brannvesenet deltar i brannetterforskningen kan oppklaringsprosenten øke. For eksempel ved at
brannvesenet får større forståelse og kunnskap om hvilke hensyn de må ta under innsats, for å bedre
forholdene for etterforskningen.
Dette kan være bevaring av spor på åstedet, beskrive eventuelle inngrep som er gjort under
slokkeinnsatsen, bildedokumentasjon ved ankomst osv.
DLE gjør nå tiltak ved å etablere egne grupper i politidistriktene og setter med dette krav til
«mengdetrening», som er det klart viktigste for god kompetanse på brannetterforskning.
Dette vil sikre tilgang på el-ingeniører, og god el- kompetanse til de tverrfaglige
brannetterforskningsgruppene.
Med så mange veldokumenterte anbefalinger, samt forventninger fra fagmiljøene, er det nå på tide at
brannetterforskningsgruppene blir «pliktige», og at brannvesenet får en bistandsplikt ved
åstedsundersøkelsene, slik Sverige har i dag.
Det bør også være forankret i instruks form at medlemmene skal være faste, slik at kunnskap og erfaring
får gode levevilkår.
Utdanning/kompetanse i brannetterforskning
Politihøgskolen har nylig revidert utdanningen i forbindelse med den tekniske siden av
brannetterforskningen.
Nå er det åpnet for at både brannmannskap (som har en rolle i brannetterforskningen) og el tilsynet kan
søke samme kurs som polititjenestemenn.
Det er også fra høgskolens side ønskelig at brannetterforskningsgruppene som formelt eller uformelt
fungerer i praksis, skal søke sammen, slik at utdanningen blir enhetlig.
Slik det er i dag, stilles det ingen formelle krav til utdanning eller praksis for verken el-ingeniøren eller
representanten fra brannvesenet – heller ikke for polititjenestemannen som har ansvaret på åstedet og
for åstedsundersøkelsen.
Det betyr at i praksis er svært stor variasjon på kvaliteten i den tekniske brannetterforskningen. Det
samme gjelder politiets konklusjon, som også er av svært varierende kvalitet.
Statistikkgrunnlag
Politiets konklusjon etter åstedsundersøkelsen er meget avgjørende – først og fremst med tanke på
den/de som har vært utsatt for brannen.
Vedkommende kan få en straffereaksjon dersom åstedsgranskeren konkluderer med at brannen har
startet som følge av uaktsomhet, grov uaktsomhet eller at det er utvist forsett.
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Politiets konklusjon brukes også av brannlidtes forsikringsselskap. Dette kan føre til avkortning for
brannlidtes forsikringsforhold.
Videre er det politiets konklusjon som rapporteres inn til DSB. Det er denne som danner grunnlaget for
brannårsakstatistikken i Norge.
Det stilles svært strenge beviskrav når det gjelder å stadfeste arnested, og spesielt brannårsak.
Dette er mye av grunnen til at det er en sjeldenhet at politiet konkluderer med at brannårsaken «er»,
eller «er etter all sannsynlighet».
En står svært ofte igjen med f eks to mulige årsaker – og at man ikke kan utelukke den ene av dem.
«Nyansene» i brannårsaken, som politiet ofte innehar, blir ikke «synliggjort» i statistikken.
Det er en kjensgjerning at synsing ikke hører hjemme verken i en åstedsrapport eller i statistikken.
Men det kunne med fordel vært muligheter for å rapportere inn flere opplysninger rundt brannårsaken.
Om det hadde eksistert en statistikk for ukjent årsak, kunne en rapportert inn den mest sannsynlige
årsaken til denne statistikken, selv om en konkluderer med ukjent årsak i saken.
Brannvesenet rapporterer kun inn opplysninger som omhandler slokkeinnsatsen.
Politietterforskning av alle branner er viktig
Brannetterforskningen i Norge og Sverige gjøres med forskjellige utgangspunkt, med ulike ressurser og til
dels med forskjellige målsettinger.
Den norske modellen er etter vårt syn bygd opp på en slik måte at færrest mulig branner skal ”falle”
utenfor etterforskningsnettet.
Ettersom utgangspunktet er at alle branner skal etterforskes, legges det allerede her premisser for
etterforskningen, og prioritering av sakstype.
«Tilnærmingen» gir tydelige signaler om at brann er meget høyt prioritert, at det tas svært alvorlig og at
det skal gis nødvendig fokus.
I praksis blir ikke alle branner etterforsket, dette er et ressurs- og kapasitetsspørsmål hos politiet.
Noen eksempler på dette kan være gressbranner, små søppelcontainerbranner og småbranner for øvrig
som ikke har ført til betydelig skade, eller fare for tap av menneskeliv.
Den norske tilnærmingen til brannetterforskning er god med hensyn til nettopp dette at alle branner skal
etterforskes.
Videre er den tekniske utdanningen god – Politihøgskolen gir en god videreutdanning med høye krav til
kvalitet, slik at rettssikkerheten blir ivaretatt.
Det at det er åpnet for, og at det oppmuntres til at de tverrfaglige, lokale brannetterforskningsgruppene
skal gjennomføre utdanningen sammen, er meget bra.
Dette gir en felles plattform og en felles forståelse av både metodikken, beviskravene og målforståelsen.
Brannutredning og brannstatistikk som grunnlag for forebygging
Det vi ser mangler ved den norske modellen er det forebyggende aspektet og perspektivet.
I det forebyggende perspektivet er det ingen innrapporteringsrutiner til DSB.
Her har Sverige en god måte å løse dette på ved at brannvesenet «etterforsker», altså utreder branner
med det forebyggende aspektet som fokus.
Hva kunne ha blitt gjort på dette åstedet for at brannen ikke skulle ha oppstått, eller at skadene og
spredningen kunne vært mer begrenset?
Hva kunne beboerne, eller bedriften, gjort før brannen og når brannen oppstod for å unngå eller redusere
skadene?
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Hva kunne brannmannskapene gjort annerledes under innsatsen for redusere skadene på
objektet/personer, redusere egen risiko, bedre tilrettelegging for etterforskning/utredning osv?
I sin utredning konkluderer brannvesenet om nettopp disse problemområdene.
Sverige har derfor godt statistikkgrunnlag med tanke på det forebyggende aspektet – ettersom
brannvesenet rapporterer inn til MSB på grunnlag av brannutredningene.
Vårt forslag er brannvesenet får en «ny» rolle, i tillegg til den de allerede har.
Brannvesenet bør «overta» åstedet når åstedsundersøkelsen er ferdig – eventuelt at utredningen gjøres
samtidig med undersøkelsen.
Da kan brannvesenet gjøre en utredning slik Sverige gjør i dag. Dette vil sikre at det forebyggende
aspektet blir ivaretatt på en mye bedre måte enn det gjøres i dag.
Det bør gjøres en detaljert utredning med tanke på hvilke tiltak som kunne vært/bør endres på slik at
brannen ikke oppstod, ev skadebegrensende tiltak, samt fokus på risikogrupper.
Slik det er lagt opp til i dag, er risikogruppene for «vide», og for store. Manglende «pinpointing» gjør at
det forebyggende elementet blir for generelt.
Skal en få en nasjonal nytteverdi av brannutredningene må det opprettes en database for erfaringer fra
brannutredningene – et «Lesson Learned» system. Der kan en med fordel legge inn erfaringer fra andre
hendelser enn branner også.
Utdanning i brannutredning
For å kunne få et godt grunnlag for forebygging er det viktig med god kompetanse hos de som skal utrede
branner. Det er derfor viktig at dersom det vedtas å begynne med brannutredning i Norge må det
opprettes en utdanning for brannvesenet i faget. Det er også viktig at det i utdanningen ved Norges
Brannskole legges større vekt på hva innsatsmannskapene kan gjøre i innsats for å legge bedre til rette for
brannetterforskningen.
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6. Anbefalinger oppsummert


De lokale brannetterforskningsgruppene må bli pliktige/lovfestet



Det må gjøres en lovendring slik at brannvesenet får en bistandsplikt overfor politiet i
brannetterforskning, på lik linje med DLE



Brannvesenet må få ansvar for en utredning av branner der formålet er å foreslå hvordan
brannen kunne vært unngått/fått mindre omfang



Brannutredning og brannetterforskning må innlemmes i utdanningen på Norges Brannskole



Det må innarbeides flere variabler for statistikkgrunnlaget/innrapporteringen, både med tanke
på brannårsaken og det forebyggende aspektet
Om det hadde eksistert en statistikk for ukjent årsak, kunne en rapportert inn den mest
sannsynlige årsaken til denne statistikken, selv om en konkluderer med ukjent årsak i saken.



Det må gjøres tiltak slik at politiet må rapportere inn brannårsaken
For eksempel ved at saken ikke kan avsluttes/avgjøres før brannårsaken er meldt inn til DSB.



Det må opprettes en erfaringsdatabase for erfaringer fra brannutredningene, samt erfaringer
fra andre innsatser
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Vedlegg 2 – Erfaringer og oppfølging av brannutredninger i Sverige 1996-2008
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