
Norges Brannskole i Tjeldsund

Den nasjonale 
utdanningsinstitusjon for brann- og 
feierpersonell i Norge siden 1993

Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 1991 å gi Kirke,- utdannings- og 
forskningsdepartementet fullmakt til å flytte Norges brannskole fra Oslo til Tjeldsund, jf. 

St.prp. nr. 1 og Budsjett-innst. S. nr. 12, begge for 1990-91. Flyttingen er planlagt 
gjennomført sommeren 1993. 

Det er også forutsatt at staten skal videreføre og videreutvikle den delen av NNO`s 
kursvirksomhet som kan drives som selvfinansierende.



NOU 2012:8  
”Ny utdanning for nye utfordringer. 

Helhetlig utdanningsmodell for 
fremtidig personell i brannvesenet” 

• En betydelig omlegging av utdanningen. 
• For brannkonstabler fra kurs til en to-årig 

fagskole 
• For ledere medfører omleggingen til en 

utdanning på bachelor- og masternivå.



DSB styrker utdanningen i brann- og redningsvesenet

• Trondheim blir et knutepunkt i DSBs 
forslag til ny utdanningsmodell i brann- og 
redningsvesenet i Norge. – Kompetansen 
til både mannskaper og befal skal styrkes.  


• Det eksisterende fagmiljøet i Trondheim 

er avgjørende for vår anbefaling om å 
konsentrere utdanningen der, sier 
avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i 
DSB. 
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DSB styrker utdanningen i  
brann- og redningsvesenet

• Utdanningen av ledere skjer på Høgskolen i 
Sør-Trøndelag og utdanningen av 
brannkonstabler knyttes til Fagskolen i Sør-
Trøndelag, med regionale utdannings- og 
øvingssentre i Tjeldsund, på Lahaugmoen, i 
Bergen og Stavern.  


• Tjeldsund vil få en nasjonal rolle som det 
viktigste øvingssenteret, med tyngde 
innenfor samvirke, flybrann – og 
oljevernopplæring.
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Fremtidens brannutdanning ved 
Norges brannskole

• 12 000 brannfolk i alle norske kommuner.  
• fagmiljøet på utdanning lite, holdes mest mulig 

samlet for å være tilstrekkelig robust.  
• Desentralisert kursing utvikles videre  
• I dag er dette samlet og godt etablert i fellesskapet 

rundt NBSK og høgskolene i Harstad og Narvik



Fremtidens brannutdanning ved 
Norges brannskole

• Fagskoleutdanningen som en del av NBSK i Tjeldsund 
• Godt samarbeid med flere store brannvesen i landet for 

praksisperiodene og relevante erfaringer til elevene. 
• Sammen med et robust fagmiljø på skolen 
• Nærhet til øvingsfeltet i den daglige undervisningen er disse 

praksisplassene av stor betydning for å gi en fullgod fagutdanning. 



Om Norges brannskole (NBSK)
NBSK ligger på Fjelldal i Tjeldsund kommune i Nordland, cirka 15 kilometer fra Harstad-
Narvik lufthavn, Evenes og 45 kilometer fra Harstad.   
NBSK har om lag 55 ansatte. 
• Sertifisering: 

– Sertifisert ihht ISO-9001 (kvalitetsstyring) og ISO-14001 (miljøstyring) 
• Anlegg og utstyr 
 • Bygningsareal på 12.900 m² fordelt på 20 bygg 
 • Internat med 124 plasser  
 • 19 øvingsobjekter til øving innen brann, redning og sikkerhet 
 • Totalt areal på 194.000 m²  
 • Store utvidelsesmuligheter 
 • Topp utstyrte brannbiler  
 • Bronto skylift  
 
Velferdstilbud for elever: 
• Idrettsbygg bestående av gymnastikksal, styrketreningsrom, badstue og 
garderober 
• Elevbiler, sykler, båter.  
• "Sverdsalen" velferdsbygning. 

http://merkur.nbsk.no/key2know/ecnews.nsf/Nettsider/E7E4620C03313610C125708E0049ECBD?OpenDocument


Om Norges brannskole (NBSK)

• Praksis 
– Fagskoleutdanningen vil kreve en 

god del praksisperioder for elevene 
• Rekruttering 
– Det er ingen problemer å få 

kvalifiserte søkere til ledige 
stillinger ved NBSK.  

• Samarbeid 
– NBSK samarbeider med SINTEF i den 

grad for eksempel 
brannlaboratorium er relevant. 



Om Norges brannskole (NBSK)
• Integrert 

– Det største volumet av elever ved NBSK er brannkonstabler. 

Øvingsfelt 194 000 kvm



Om Norges brannskole (NBSK)
• Geografi 

– Elevene ved NBSK kommer fra hele Norge. 
Beliggenheten like ved Harstad/Narvik lufthavn, 
Evenes gjør reisetiden kort fra hele landet. 

•  Lederutdanning 
– NBSK har etablert bachelorutdanning i internasjonal 

beredskap i samarbeid med høgskolene i Harstad og 
Narvik. 

•  Tilfredshet 
– Kurselever gir i sine evalueringer uttrykk for 

gjennomgående stor tilfredshet med alle sider 
av oppholdet ved NBSK.  

• Campus 
– På NBSK foregår læringen hele døgnet.  

• Oljevern og fly brann 
– For å utvikle den faglige bredden i beredskap har NBSK 

utviklet tjenester innenfor fly-brann og oljevern.  
• Beredskap 

– Behovet for styrket beredskap i nordområdene og 
sterkere samhandling mellom nødetatene får 
økende oppmerksomhet. 



Oppsummert
• Stortingsvedtak om lokalisering (1991) 

• Helhetlig utdanningsmodell (NOU 2012:8) 

• Et begrenset marked (elever) 

• Teori og praksis på samme sted (tilgang på øvingsfelt) 

• Totalt areal på 194.000 m² (store utvidelsesmuligheter) 

• Forskning (SINTEF og NORUT) 

• Høyskolesamarbeid (Høyskolene i Harstad og Narvik 

• Nordområdesatsing i praksis (beredskapsutdanning)
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