
Enklere å bestille 

skredfarevurderinger 

Norges vassdrags- og energi-

direktoratet (NVE) har utviklet en 

felles bransjestandard for 

kartlegging av skredfare i bratt 

terreng. Målgruppen er først og 

fremst konsulenter som tar på 

seg kartleggingsoppdrag og 

uavhengig kontroll for kommuner 

og private utbyggere. 

Bransjestandarden er laget i 

samarbeid med bransjen. Den 

omfatter skredfarevurderinger 

som svarer til sikkerhetskravene i 

byggeteknisk forskrift (TEK17). 

Bransjestandarden stiller krav til 

omfanget av slike utredninger og 

omfatter skredtypene stein-

sprang, steinskred, snøskred, 

jordskred, flomskred og 

sørpeskred. 

Bransjestandarden har vært ute 

på høring fra 1. august og 

høringsfristen er satt til 23. 

september. Nærmere 

opplysninger ligger ute på 

www.nve.no. 

Arbeidet med første versjon er 

planlagt ferdigstilt innen utløpet 

av inneværende år.  
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Planlegger «Egenberedskapsuke» i oktober 
 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) lanserte i fjor høst kampanjen  
«Du er en del av Norges beredskap». Hovedbudskapet rettet seg mot private hushold- 
ninger og det ble sterkt understreket at alle bør tenke gjennom hvilke hendelser og 
ulykker som kan skje, og planlegge for å kunne ta vare på seg selv og de rundt seg. 
God egenberedskap er å kunne ha de nødvendige medisiner, mat og vann for minst  
tre døgn ved bortfall av kritisk infrastruktur. Kampanjen besto av en rekke tiltak, bl.a.  
en brosjyre til alle landets husstander, podcast i samarbeid med NRK, plakater presse- 
oppslag og nettbasert informasjon. 
 

Nå ønsker DSB å videreføre dette gjennom «Egenberedskapsuka 

2019» i tidsrommet 28. oktober – 3. november (uke 44). I DSB 

opplyses det at det skal utvikles kampanjemateriell til fri bruk i 

landets kommuner. Det er etablert en lukket gruppe for diskusjon og 

informasjonsutveksling på Facebook. De som er interessert kan, i 

følge DSB, søke etter «Egenberedskapsgruppa 2019» og be om å 

bli medlem. 

____________________________________________________ 

Flere virksomheter 

må etablere 

industrivern 

I Norge er det Næringslivets 

Sikkerhetsorganisasjon (NSO), 

som er tilsynsmyndighet etter 

Sivilbeskyttelseslovens § 23 og 

bestemmelser gitt i henhold av 

denne. NSOs oppgave er å 

organisere og føre tilsyn med 

egenbeskyttelsestiltak ved 

virksomheter som kommer 

under forskrift om industrivern. 

Tidligere i år har Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap fastsatt endringer i 

forskriften. Dette innebærer 

blant annet at flere virksomheter 

må etablere industrivern fra 

årsskiftet samtidig med at den 

nye forskriften trer i kraft.  

 

 

– Dette gjelder innen 

verksted, godshåndtering 

og gjenvinning av avfall. I 

løpet av høsten vil vi 

iverksette informasjons-

tiltak overfor disse 

virksomhetene, opplyser 

direktør Knut Oscar Gilje i 

NSO. 
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Eksperter har vurdert 

norsk atomberedskap 

Det internasjonale atomenergi-

byrået (IAEA) har gjennomført en 

revisjon av norske myndigheters 

regelverk og infrastruktur innen 

kjernesikkerhet, strålevern og 

håndtering av radioaktivt avfall. 

På invitasjon fra den norske 

regjering har et tyvetalls 

eksperter brukt en såkalt IRRS-

revisjon (Integrated Regulatory 

Review Service). Dette er et 

verktøy IAEA har utviklet for å 

hjelpe medlemsland til å øke 

kvaliteten og sikkerheten på 

nasjonal infrastruktur og nasjonalt 

regelverk innen bl.a. områdene 

atomsikkerhet, strålevern, 

ioniserende strålekilder, 

radioaktivt avfall, transport og 

beredskap. Det norske 

regelverket blir revidert mot 

IAEAs «Safety Standards», som 

reflekterer en internasjonal 

konsensus rundt sikkerhet og 

beskyttelse av mennesker og 

miljø fra skadelige effekter fra 

ioniserende stråling.  

– Dette har vært en lærerik 

prosess for hele organisasjonen. 

Nå ser vi nærmere på 

anbefalingene vi har fått på de 

ulike områdene, sier direktør Ole 

Harbitz i Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet 

(DSA). 

Rapporten fra gjennomgangen er 

ventet å foreligge om kort tid. 
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Terrortrusselen: 

Norske statsråder slutter å 

reise kollektivt. 

«I større norske bysentra 

anbefales det at statsrådene 

unngår bruk av offentlige 

transportmidler» heter det i de 

nye «Retningslinjene for transport 

av regjeringens medlemmer» fra 

Statsministerens kontor. 

Anbefalingene gjelder også 

private reiser. Det er PST og 

Politidirektoratet som til enhver tid 

foretar de løpende trussel-

vurderinger. Ingen av etatene 

ønsker å kommentere saken 

nærmere.  

– 22.juli-terroren i Norge er det 

mest alvorlige angrepet rettet mot 

regjeringens medlemmer. Vi har 

hatt flere drap på politikere i 

Sverige, Tyskland, Polen og 

Storbritannia. Så dette er et 

scenario som absolutt er reelt, 

sier professor Tore Bjørgo ved 

Politihøgskolen til Aftenposten. 

Han refererer til en undersøkelse 

Politihøgskolen gjennomførte i 

2017 blant stortings-

representanter og regjerings-

medlemmer. Der fremgår det at 

82 prosent av politikerne har 

opplevd minst en form for 

uønsket adferd. 40 prosent har 

vært utsatt for alvorlige hendelser 

som faktiske eller forsøk på 

angrep, trusler via sosiale medier 

og skadeverk på eiendom eller 

personlige eiendeler.  

– I et slikt perspektiv er de 

forebyggende tiltakene forståelige 

og ikke en overreaksjon. Vi har 

sett at hatet kan gi seg veldig 

ekstreme utslag. Men selvsagt er 

det et tap for samfunnet at en må 

gjøre dette, sier professor Bjørgo. 

Rapporten «Trusler og 

trusselhendelser» kan leses eller 

lastes ned på www.min.phs.no  

Skal finne og 

uskadeliggjøre 

fiendtlige ubåter 

Øvelsen «Dynamic Mongoose» 

ble i juli arrangert i farvannet Vest 

av Nordland og Troms med 

utgangspunkt i Andøya flystasjon. 

Over 2.000 personer fra ni ulike 

NATO-land deltok med alt fra 

overflatefartøy, ubåter og 

maritime patruljefly til helikoptre. 

Hensikten med øvelsen er å øve 

NATOs evne til å finne og 

uskadeliggjøre fiendtlige ubåter i 

alliansens nærområder. – Norge 

påtok seg å være vertsnasjon 

fordi øvelsen gir muligheter for at 

allierte kan bli fortrolige med å 

operere i våre kyst- og 

havområder. Øvelser som dette 

gjør at NATO kan teste og 

kvalitetssikre konsepter, 

prosedyrer, systemer og 

taktikker. Det å kunne 

opprettholde kompetanse og 

ferdighetsnivå er en av årsakene 

til at NATO øver sammen i 

krevende øvelser som «Dynamic 

Mongoose» sier kontreadmiral 

Sverre Nordahl-Egeness.  

Øvelsen «Dynamic Mongoose» 

er en av NATOs faste årlige 

øvelser, og er ikke et svar på 

russisk øvingsaktivitet. 
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Husk å melde deg på 

Sårbarhetskonferansen i 

Gamle Logen 24. september! 

Se www.totalforsvar.no eller 

Facebook for mer info. 
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