
Kjærkommen 

ekstrabevilgning 
Sivilforsvaret er en viktig del 

av totalforsvaret. Ikke minst 

kom dette til syne under 

Koronakrisen der tjeneste-

pliktige kvinner og menn bisto 

helsevesenet med utstyr og 

mannskap i tillegg til andre 

oppgaver. Dette var 

Stortinget klar på da det ble 

bevilget 30 millioner kroner 

ekstra.  

- Stortingets ekstrabevilgning 

kommer godt med, og vi skal 

sørge for at disse pengene 

blir brukt på en best mulig 

måte for samfunnet. Vi er i 

gang med nødvendige 

investeringer og planlegger 

mer opplæring og flere 

øvelser for mannskapene. 

Det trengs innkjøp av person-

lig utstyr, økt transport-

kapasitet, telt, område-

belysning, varmeaggregater 

og brannslokkingsutstyr. 

Sivilforsvaret er til for å 

beskytte sivilbefolkningen i 

krig og fred, og er en viktig 

aktør i arbeidet for et sikrere 

samfunn, sier direktør 

Elisabeth Aarsæther i DSB. 

 

 

 

                  

 
Foto:NVE/Overvann i  Oslo etter styrtregn  

Styrtregn – et økende problem  

 
Dagens klima utfordrer dimensjoneringen av overvannstiltak. Dette  
griper Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatt i gjennom  
å teste ut nye tiltak som kan styrke håndteringen av overvann.  
Kraftige og intense regnbyger er et værfenomen som stadig oftere  
forekommer. Det er dette meteorologene kaller styrtregn. Det kan  
blant annet føre til overvann, som igjen kan føre til skade på hus  
og annen infrastruktur. 
 

 

- Det er vår oppgave å veilede kommunene med å håndtere 

overvannutfordringer gjennom å veilede i arealplanlegging. En annen 

del av ansvaret innebærer å ha kunnskap om avrenning i urbane strøk. 

Vi arbeider nå med å samle data som kan brukes til å utvikle gode 

overvannsmodeller. I den anledning har NVE satt opp tre store testtak 

på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og montert 

måleinstrumenter på taket til Vega scene i Oslo. En måte å håndtere 

overvann på er å bygge blågrønne tak. Altså tak som holder tilbake og 

slipper vannet sakte ned til bakken slik at ikke rørsystemene 

overbelastes. Blågrønne tak kan motvirke oversvømmelser og 

tilbakeslag i avløpsnettet. - Vi trenger kunnskap om hvordan jordbunnen 

absorberer regn. For å måle dette har NVE utviklet et instrument for å 

måle hvor fort vannet trekker ned i bakken, opplyser Rune Bratlie, som 

er prosjektleder for NVEs arbeid med overvann. 

__________________________________________________  

Gjennomførte 320 

oppdrag 
Da Forsvaret nylig avsluttet Bell 

412-helikopteroppdraget med å 

ivareta ambulanseberedskapen i 

Finnmark var det gjennomført 

320 oppdrag, fordelt på 316 

dager. 

 – I den perioden har 

Luftforsvaret respondert på til 

sammen 369 henvendelser, 

opplyser kommunikasjonssjef 

Stine Barclay Gaasland til 

tidsskriftet Forsvarets Forum.  

– Både Finnmarksykehuset, 

Helse Nord og ikke minst 

pasientene er fornøyd med 

innsatsen som er levert, sier 

klinikksjef ved Finnmark-

sykehuset Jørgen Nilsen.  

Norsk Luftambulanse skal i 

tiden fremover ha beredskap 

med sitt H145T2 helikopter. 

-  Forsvaret er alltid beredt til å 

bistå sivile myndigheter når en 

krise inntreffer. Luftforsvaret er 

meget tilfreds med at en sivil 

operatør nå har overtatt 

helseberedskapen, slik at vi kan 

ha fullt fokus på vårt 

primæroppdrag med Bell 412, 

sier Gaasland. 
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Befolkningen positiv 

til politiets dronebruk 
En undersøkelse utført av 

markedsanalysebyrået Opinion 

viser at 83 prosent av 

befolkningen er svært positive 

eller ganske positive til at politiet 

bruker droner i en tidlig 

innsatsfase. Opinion fikk 

oppdraget av UAS Norway, som 

er en interesseorganisasjon for 

droneførere. 1178 personer 

deltok i undersøkelsen, som først 

ble publisert i tidsskriftet 

Politiforum. 

Respondentene fikk også 

spørsmål om de har tillit til at 

politiet vil håndtere data som er 

samlet inn ved hjelp av droner, i 

samsvar med personvern-

lovgivningen. 82 prosent svarte ja 

på dette. Videre ble deltakerne i 

undersøkelsen også spurt hva de 

synes om dronebruk generelt. To 

av tre svarte at de er svært 

positive eller ganske positive til 

dronebruk, mens syv prosent er 

ganske negative eller svært 

negative. Halvparten av de spurte 

svarte at bruk i nødsituasjoner og 

til redningsoppdrag var de 

viktigste situasjonene for bruk av 

droner etter kartlegging ved 

naturkatastrofer, inspeksjon av 

infrastruktur og generelt i 

politiarbeid. 
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Tankfly viktig for 

luftoperasjoner 
Tankfly er en sentral ressurs 

innen luftoperasjoner for å sikre  

tilgang på drivstoff i lufta slik at 

kampflyene kan fly lengre i et 

operasjonsområde. Sammen 

med flere andre land har Norge 

kjøpt et slikt fly, som for kort tid 

siden ble levert til hovedbasen i 

Eindhoven i Nederland. Det er  

Forsvarsmateriell som håndterer 

den norske delen av anskaff-

elsen, mens NATOs innkjøps-

organisasjon (NSPA) koordinerer 

anskaffelsen av en multinasjonal 

tank- og transport-flyflåte på totalt 

åtte fly av typen A330 fra Airbus. 

Luftforsvaret vil bruke de 

flytimene Norge kjøper inn bl.a. til 

F-35 lufttanking. 

- Tankflysamarbeidet er spesielt 

viktig for F-35 som en strategisk 

kapasitet for Forsvaret. Vi vil i 

løpet av 2025 bli fullt operative 

med F-35 og vil gjennomføre fly- 

oppdrag i både inn- og utland. 

Luft til luft tanking vil øke 

rekkevidden til F-35. Tankflyene 

kan benyttes på alle typer fly som 

en del av NATO-styrken, sier sjef 

Luftforsvaret, generalmajor Tonje 

Skinnarland. 

Flyene kan også brukes til 

transport av opptil 267 personer 

og 45 tonn med last samtidig. I 

tillegg kan de konfigureres for 

medisinsk evakuering med 16 

bårer, 21 medisinske seter og et 

personell på seks personer. 

Koronakrisen: 

Hjemmekontor 

svekket IT-sikkerheten 
En undersøkelse i regi av 

Næringslivets Sikkerhetsråd 

(NSR) viser at flere bransjer 

opplevde at deres IT-sikkerhet 

ble svekket ved bruk av 

hjemmekontor. Resultatene er 

fremkommet på bakgrunn av 900 

intervjuer i tilsvarende antall 

virksomheter. Undersøkelsen 

viste at det er store forskjeller på 

hvordan ulike bransjer vurderte 

den utstrakte bruken av 

hjemmekontor i forhold til IT-

sikkerheten. Generelt opplevde  . 

en av ti spurte at ansatte på 

hjemmekontor svekket 

sikkerheten deres. Innenfor 

offentlig sektor var denne 

andelen nesten tre ganger så høy 

(28 prosent). Deretter følger 

undervisningssektoren (24 

prosent), transport og lagring (19 

prosent), overnatting- og 

reisevirksomhet (17 prosent) og 

tjenesteytende næringer (15 

prosent).  

- En mulig forklaring på de høye 

tallene for offentlig sektor kan 

være at denne sektoren er 

spesielt utsatt for digitale trusler 

og formodentlig også at en er mer 

bevisste disse truslene. Det å 

kjenne sine verdier og å ha 

bevissthet rundt datasikkerhet vil 

også kunne gi økt følelse av 

usikkerhet når en er bevisst på at 

rutiner ikke nødvendigvis kan 

opprettholdes, som eksempel på 

hjemmekontor, sier direktør Odin 

Johannesen i NSR. 
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Oppdaterte brosjyrer 

om elektromagnetisk 

stråling 
 Som et resultat av det faglige 

samarbeidet mellom Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet 

(Nkom) og Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet 

(DSA) er nå nye oppdaterte 

informasjonsbrosjyrer om  

elektromagnetisk stråling 

tilgjengelig på www.dsa.no.  
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