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Operasjonelt nivå – faglig normerende



Arbeidsgruppe

• Hovedredningssentralene Nord og Sør-Norge

• Politiet (Nordland, Sør-vest og Oslo PD)

• Politihøgskolen JKØ

• DSB (Sivilforsvaret)

• Brannvesenet (Bergen)

• Helsedirektoratet

• FORF



Nasjonal veileder for planverk og samvirke 

i redningstjenesten

• Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten er en 

erstatning av tidligere LRS Mønsterplan.

• Veilederen omhandler organisering, ledelse, koordinering og 

kommunikasjon i en redningshendelse som skal bidra til best mulig 

samhandling mellom samvirkeaktørene i redningstjenesten.

• Den er gjeldende for alle etater og frivillige som er representert i 

redningsledelsene ved de lokale redningssentralene (LRS) og 

Hovedredningssentralene (HRS). Veilederen er således retningsgivende 

for utarbeidelse eller revisjon av eget redningsplanverk.



Innhold – Nasjonal veileder

Fokus på oppstart av hendelser – felles terminologi og kommunikasjon

• Mottakere av nødmeldinger

• Meldingsmottak
• Situasjon

• Posisjon

• Kommunikasjon

• Antall involverte 

• Værforhold



Innhold – Nasjonal veileder

Fokus på oppstart av hendelser – felles terminologi og 

kommunikasjon (forts)

• Varsling: 
• Direkte varsling/SAR-varsling 

• Sørge for lik situasjonsforståelse

• Avklare ledelse, koordinering og kommunikasjon

• Behov for ressurser (hvem sender hva)

• Utalarmering av ressurser (via ressurseier)



Innhold – Nasjonal veileder

• Overordnet ledelse av redningsaksjoner
• HRS

• LRS

• Stedlig ledelse av redningsaksjoner
• OSC/ACO

• IL



Innhold – Nasjonal veileder

• Sambandsmidler – kommunikasjon

• Nødnett

• Radiosamband sjø og luft

• Avslutning av en redningsaksjon

• Håndtering av evakuerte og pårørende

• Mottakssenter

• Evakuert- og pårørendesenter (EPS)



Innhold – Nasjonal veileder

Tar for seg grensetilfeller som kan gi samvirkeutfordringer -

beskriver disse

Definisjon norsk redningstjeneste

Offentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere

samvirkepartnere for å redde mennesker fra død

eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner,

og som ikke blir ivaretatt av særskilt

opprettede organer eller ved særlige tiltak.

Innsatspersonell fra politi, brann og helsetjenesten samarbeider 

daglig «for å redde mennesker fra død eller skade» i forbindelse med 

trafikkulykker, boligbranner og andre dagligdagse ulykker. De 

ivaretar dermed deres samfunnsansvar som «særskilt opprettede 

organer». Nødetatene håndterer normalt alle slike hendelser uten å 

måtte involvere LRS eller HRS.



Innhold – Nasjonal veileder

Tar for seg grensetilfeller som kan gi samvirkeutfordringer -

beskriver disse

• Redningsoppdrag – politioppdrag

• Redningsoppdrag – helseoppdrag

• Redningsoppdrag – brann og redningsoppdrag 

• Grensetilfeller kystnære farvann og innsjøer

• Bruk av redningshelikopter til annet formål enn søk- og 

redningstjeneste

Innsatspersonell fra politi, brann og helsetjenesten samarbeider 

daglig «for å redde mennesker fra død eller skade» i forbindelse med 

trafikkulykker, boligbranner og andre dagligdagse ulykker. De 

ivaretar dermed deres samfunnsansvar som «særskilt opprettede 

organer». Nødetatene håndterer normalt alle slike hendelser uten å 

måtte involvere LRS eller HRS.



Innhold – Nasjonal veileder

• Redningsoppdrag – politioppdrag

• Savnede personer

• Mobilposisjonering

• Redningsoppdrag – helseoppdrag

• Ansvar helseforetak

• Redningsoppdrag – brann og redningsoppdrag

• Kommunal beredskapsplikt



Lærdal – Storbrann 18. jan 2014

• (Kl 23:30) Brann i bolighus i Lærdalsøyri. Kraftig vind og brannen 

har spredt seg til andre hus

• Trenger ikke bistand til evakuering, men lurer på om HRS kan 

sjekke tilgjengelighet på brannhelikopteret

• Fasttelefon nettet nede. Usikkerhet  rundt mobilnettet.                                                      

LRS ber HRS bistå                                                                     

med kontakt opp mot                                                             

Teleoperatørene. 



Lærdal – Storbrann 18. jan 2014

• Brannvesenet ber via LRS om forflytning av mannskaper med 

redningshelikopteret fra Florø

• Forsvaret bistår med 2stk Bell helikoptre med brann bøtter

• AMK ber HRS om bistand til å flytte 7 pasienter fra Lærdal 

sykehus til Førde

• Anmodning fra 110 Bergen om helikopter til å frakte ned utslitte 

mannskaper til Bergen og ta med nye mannskaper opp igjen. 

• 35 hus totalskadd



Lærdal – Storbrann 18. jan 2014

Erfaringer:

• Ble i utgangspunktet betraktet som en «blålyshendelse», hvor 

112/110 var hovedeier av hendelsen og hvor HRS bisto med 

koordinering mot Telenor og transportstøtte av brannmannskaper

• Behov for utstrakt samvirke også på øverste strategisk nivå –

Redningsledelsen i daværende Sogn og fjordane.



Innhold – Nasjonal veileder

• Grensetilfeller kystnære farvann og innsjøer

• Kystnære hendelser koordineres normalt av 

Hovedredningssentralen

• Redningsaksjoner i innsjøer og vassdrag koordineres 

normalt av LRS, men med bistand fra HRS hvor det er 

påkrevd (eksempelvis Mjøsa)

• LRS kan koordinere en sjøredningsaksjon som foregår 

nært land dersom det anses som hensiktsmessig



Innhold – Nasjonal veileder

• Bruk av redningshelikopter til annet formål enn søk- og 

redningstjeneste
• Sekundær oppdrag – støtte helse

• Tertiær oppdrag – støtte til politi



Innhold – Nasjonal veileder

• Mediehåndtering

• Øvelser

• Utvikling gjennom øvelser

• LRS øvingsutvalg

• Planverk og erfaringslære

• Utvikling/vedlikehold  av planverk

• Erfarings basert læring

• Erfaringsrapportering

• SAR – rapport systemet

• Helse, miljø og sikkerhet



Innhold – Nasjonal veileder

• Hendelsestyper - planmaler

Brukerne av veilederen må basere sitt redningsplanverk på lokal topografi, 

infrastruktur, ROS-analyser og andre særegenheter. 



Utfordringer:

• Felles for alle samvirkeaktører

• Førende for LRS/HRS (nytt rammeverk)

• Hendelser som vanligvis ikke er redningstjeneste
(trafikkulykker, brann)

• Hendelsestyper som griper inn i hverandre 
(CBRNE, industriulykke, brann, transportulykke)

• Nye definisjoner (fartøytyper, ras, sikkerhetslanding mm)



Dokumentet beskriver hvordan planmalene er tenk benyttet og 

hvordan de er bygget opp med forslag til meldingsmottak og 

ressursbruk.

Inneholder tekst som er felles for alle hendelsestyper (ansvar, 

varslinger og avslutning av en redningsaksjon)

PLANMALENE ER IKKE KOMPLETTE PLANVERK !!!




