
Hovedredningssentralen
Droner i redningstjenesten

Leder Droneforum: Håkon Kjøllmoen, 28. oktober 2021



HRS oppgaver
• Kunne motta og reagere hurtig på fare- og ulykkes meldinger
• Sørge for hurtig, sikker og effektiv gjennomføring av søke-

og redningsaksjoner (ledelse og koordinering)
• Særskilt pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle 

samvirke innen redningstjenesten mellom hendelsene.

”Med redningstjeneste 
forstås den offentlige 
organiserte virksomhet som 
utøves i forbindelse med 
øyeblikkelig innsats for å 
redde mennesker fra død og 
skader som følge av akutte 
ulykkes- eller faresituasjoner, 
og som ikke blir ivaretatt av 
særskilt opprettede organer 
eller ved særskilte tiltak.”



Norwegian Search and Rescue Region (SRR)

Bodø

Stavanger

JRCC 
North Norway

JRCC 
South Norway

Verden delt inn i sektor ansvar. Dette er Norge sin del. 



9307 Redning hendelser i 2020



9307 Redning hendelser i 2020



Kompleks samhandling

Redningstjenesten i Norge er ingen organisasjon, men en funksjon. Ingen 
institusjoner alene kan makte denne oppgaven. Samvirke mellom 
offentlige, private og frivillige ressurser står derfor som et helt sentralt 
prinsipp for redningstjenesten. (Samvirkeprinsippet)



Redningstjenestens grunnleggende 
prinsipper

Samvirkeprinsippet
Ansvarsprinsippet

Koordineringsprinsippet
Prinsippet om integrert tjeneste



Samvirkeprinsippet  - Hvem «eier» hendelsen
På den ene siden: 
Tydelig på roller, ansvar og myndighet. 

På den andre siden: 
Samvirke som et premiss for at redningstjenesten skal 
fungere. Betyr at man må kjenne hverandre og fungere 
sammen og rett som det er kunne løse oppgaver også 
utenfor primært sektoransvar.

Samvirke er en forpliktelse til å legget til rette for, trene 
og teste at de ulike ressursene og kapasitetene 
fungerer sammen på en hensiktsmessig måte.



Koordinering - sømløst skalerbar modell



To aspekt
Øke sikkerheten og øke effektiviteten

Droneveileder



Droner i redningstjenesten

• Utfordringen med å veilede en industri i stor vekst og hurtig utvikling
• Nå har droner vært i søk noen år. Det er behov for å samkjøre og danne 

felles basis for operasjoner. 



Droner i redningstjenesten

Droneveileder for redningstjenesten
- Hvordan forstå droneoperasjoner
- Organisasjonen rundt dronen
- Ivaretakelse av beste praksis og læring
- Forbedre søk med drone.
- Sikkerhet

Målgruppe alle nivåer i redningstjenesten



Vi må lære mer for å kunne redde flere! 

Droneveileder

Planverk hierakiet i Norge. 

IAMSAR redningsmanual basis for Norsk veileder



Droner i redningstjenesten
• Tilgjengelighet på luft ressurser



Droner i redningstjenesten
• Tilgjengelighet på redningsmannskaper:

• Brann/Politi
• Frivillige
• Sivilforsvaret



Felles Ressurs Register 

Eksempel på data:

Ressurstype:
Kapasitet: lyskaster, termisk, 
Utstyr: IR/NVG, skredsøker, 
mobilsporing...
Operasjoner: lav tempereatur, 
sterk, vind
Kontaktinformasjon:



Droner i redningstjenesten
Hva må til for at en drone skal være en
nyttig ressurs i redningstjenesten?
• Luftfartstilsynets krav til flydyktighet
• Kunnskap om SAR

• Søkemønstre
• Samhandle med andre
• Feltarbeid
• Godt verktøy og god kunnskap om bruken



Droner i redningstjenesten
Hvilke droner ønsker vi i 
redningstjenesten?
- Gode nok sensorer
- Sikkerhet
- Rett drone til rett bruk



Hva brukes droner til
• Primær oppgaven er søk etter savnede personer på land eller i vann. 25 prosent

av demente blir funnet innen 300m fra sin bolig. 
• Brukes også til å dokumentere skadested eller gi en bedre situasjonsforståelse
• Til å bære ulike sensorer for å lese av verdier eller annen viktig informasjon
• Kan og bør brukes til innhenting av forebyggende informasjon i naturhendelser

som kan eller har inntruffet, som
• Flom
• Jord eller snø skred
• Skogbrann
• Akutt forurensning
• CBRNE



Droner i redningstjenesten

Nødnett primær samband for droneoperasjoner i 
redningstjenesten.  



Hvem løser droneoppdrag i dag
Med få unntak så løses drone operasjoner i redningstjenesten i dag av:
- Politi
- Brann
- Kystvakten
- Frivillige organisasjoner

Vi håper det blir mulig å fly på statsluftfartsregler for offentlige aktører og 
frivillige organisasjoner som ikke har det allerede, i redningstjeneste eller trening 
til redningstjeneste også i 2022.



Hvem løser droneoppdrag 2022
- Samtlige aktører har planer om ekspandering av virksomhet.
- Andre aktører som ønsker å komme inn på markedet.
- Sivilforsvaret stort droneprosjekt på CBRNE

Godt samvirke er avhengig av jevnlig samhandling og trening



Gjerdrum «Europas største droneoperasjon»
- Kompleks samhandling mellom droner og bemannet luftfart.
- Mye læring å hente ut fra hendelsen. 
- Samband
- Dronedata gav viktig informasjon
- Effektivitet ved å ha droner og helikopter med heis i lag.



Utviklingen av ny teknologi går raskt videre
Ny teknologi må vi tilpasse med beste praksis og implementere når det er 
testet og utprøvd for godt resultat i SAR. 
- Mobilsporing
- Flere droner eller smartere droner
- Nye kartløsninger



Vi må bli bedre på
- Dele erfaringer “Best praksis” fra små og store hendelser fra ulike aktører ved

bruk av drone i SAR. 
- Realistiske øvelser i liten og stor skala
- Dele bilder mellom etater. 



Droneforum
droneforum@hovedredningssentralen.no

Droneforum ledes av Hovedredningssentralen, og har som overordnet mål å 
etablere et regime som gjør at droner fra de deltakende organisasjonene skal 
kunne brukes sikkert og effektivt i redningsaksjoner. Består av de fleste aktører i 
den norske redningstjenesten. 
Mandatet er gitt av Norsk Redningsfaglig råd.

Hva er Droneforum?



Droneforum
droneforum@hovedredningssentralen.no

Takk for oppmerksomheten!

Utkast til «Droneveileder» ut på høring til medlemmer av Droneforum: 15. desember 
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