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Oppdraget

• St.meld. nr. 35 (2008–2009) 
Brannsikkerhet: utarbeide en nasjonal 
strategi for informasjon og 
holdningsskapende arbeid. 

• 2012: DSB formelt gitt oppdraget av 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD), 
og i senere tildelingsbrev.





Det gjennomføres mye bra 
informasjonsarbeid på 

brannsikkerhetsområdet i dag, men de 
to viktigste utfordringene for å gjøre 
dette enda mer effektivt er manglende 
samordning og at innsatsen er lite 
målrettet mot de gruppene som er 
mest utsatt for brann.» (2013)

«



Nasjonal 
koordineringsgruppe
• Norsk brannbefals Landsforbund
• Feiermesternes landsforening
• Branninformasjonsforum
• Det lokale eltilsyn - DLE
• Sakkyndige selskap
• Nelfo
• Finans Norge
• Norsk brannvernforening
• DSB: Elsikkerhet, brann og redning 

og kommunikasjon



Aktiviteter
• Jevnlige møter
• Diverse informasjonstiltak 

(nyhetsbrev, påmelding m.m.)
• Kampanjer:

– Komfyrvaktkampanjen
– Kjøkkenpraten 1. oktober

• Barn/unge 

Foto: I.J. Fjellanger 
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Kampanjer

Skoleopplegg

Brannbamsen Bjørnis

2012

Skoleopplegg

DSB får i oppdrag å 
følge opp strategien i 
tildelingsbrev fra JD

?

Forankring



Målinger /evaluering

• Årlige målinger – mest kvantitative, mest kampanjen
– Befolkningsundersøkelse (eksternt byrå)
– Questback, kampanjedeltakere
– Medieanalyse
– Gjennomgang av nettsteder, sosiale medier

• BDO-rapporten – ekstern kvalitativ undersøkelse, 
gjennomført desember 2018.



Foto: Vestby Avis

• Ny rekord: 209 deltakere
• 91% fornøyd eller svært fornøyd med årets kampanje
• Materiellet oppleves som nyttig. Komfyrvakt mest (3,9 av 4) 

Komfyrvaktkampanjen 2019



Kampanjen. Hva gjorde dere? 

• 68 prosent samarbeidet med andre
• 94 prosent brukte brosjyren (+ engelsk, arabisk, 

polsk, somali, tigrinya og tysk)
• 72 prosent installerte komfyrvakten hos person som 

tilhører risikogruppe (flest eldre)
• 64 prosent informerte på sosiale medier, 58 prosent 

deltok med stand



NAV-beslutning
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VGTV: https://www.vgtv.no/video/171545/frykter-flere-doedsbranner-etter-nav-kutt



10/2016
69 artikler

02/2017
277 artikler

02/2018
212 artikler

02/2019
303 artikler

Effekt - mediene

Feb. 2019



Effekt – gjennomslag og synlighet

• TV/radio: 59%
• Nettavis: 27%
• Facebook: 20%
• Brannvesen info: 17%
• Venner/kjente: 9%
• Annet: 3%

(flere svar mulig)

2019 2018

Sett eller hørt om kampanjen? Hvor?



Effekt – antall komfyrvakter i befolkningen
Hvilket brannsikkerhetsutstyr har du hjemme? Antall komfyrvakt.



Effekt – antall komfyrvakter i befolkningen
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Hvilket brannsikkerhetsutstyr har du hjemme? Antall komfyrvakt.



Effekt – kunnskap om brannrisiko

53%
70% 75% 74% 79%

47% 19% 14% 15% 11%

2014 2015 2017 2018 2019

Nei

Ja

Har du hørt om komfyrvakt? 



Oppnådd (I)

• Antall komfyrvakter i befolkningen øker, økt salg 
av komfyrvakter  

• God kunnskap om brannrisiko i hjemmet 
(komfyrbranner, tørrkok)

• Synlighet for kampanjen    
• Oppnådd godt samarbeid lokalt, og med 

«bransjen» 
√



Oppnådd (II)

• Komfyrvakt i butikk
• Brannvesenet har fått 

økt kunnskap om og 
eierskap til 
komfyrvakter



Har folk fått seg komfyrvakt?

JA? 
1 av 4, men …

Foto: Colourbox



• Kvalitativ undersøkelse, utført 
av BDO

• Individuelle samtaler med 25 
respondenter

• To grupper: 
– Samarbeidspartnerne
– NAKOBRAKO

• Gjennomført desember 2018

Er vi blitt mer samordnet?



Intervjuobjekter

Spørsmål / temaer:
• Fremstår myndighetene/andre 

samordnet?
• Samme budskap og risikoforståelse?
• Hva fungerer godt? 

Forbedringspotensiale?

1. Samarbeidspartnere:
• Surnadal brann- og feiervesen
• Kragerø brann og beredskap
• Oslo brann og redning
• Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
• Rogaland brann og redning
• Trønder Energi
• Varanger Kraft
• BKK Elsikkerhet 
• NELFO
• If
• Gjensidige

2. Nasjonal koordineringsgruppe 



Positive resultater
• Respondentene er enige om de viktigste budskap om 

brannrisiko og risikogrupper
• Større grad av samarbeid mellom ulike aktører på 

brannområdet
• Større fokus på risikogrupper: eldre og personer med 

nedsatt funksjonsevne, samt innvandrere

Foto: Colourbox



Kommentarer, noen eksempler

• «Det kommer mer lik informasjon ut nå enn før»
• «Et felt der man virkelig har lykkes: Komfyrvakter + 

Bjørnis»
• «Innsats sett i forhold til resultat – godt fornøyd!» 
• «Mye bra engasjement!»



Snubletråder
• Omfanget og ambisjonene blitt mindre enn planlagt
• Ikke eget budsjett / manglende finansiering
• Bra fokus på noen risikogrupper, men mindre på 

andre, f.eks. «rus» og «den grå gruppen»

Foto: Colourbox



Oppnådd 2013-2019 

• Større grad av 
koordinert innsats

• Mer fokus på 
risikogrupper



Og etter 2020?

• Nasjonal koordineringsgruppe 
– Fortsatt behov for koordinert 

innsats
– Form, arbeidsmåte?

• Videreføre kommunikasjons-
strategien eller tenke nytt?

• Nye utfordringer, ny risiko?Foto: Colourbox



Alt vi kan mot brann 
… og feieren!



Delta i kampanjene!

• Bruk kampanjepakken; 
budskapet og materiellet

• Tilpass til eget bruk 
• Feierens styrke: direkte 

kommunikasjon / 
hjemmebesøk / «ser» 
risikogruppene



www.todalen.no
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Foto: Feiermester.org



Foto: Feiermester.org



Takk for oppmerksomheten!


