
Effektiv sikring mot 

flomskader 
Erosjon i forbindelse med 

flom kan gi store 

ødeleggelser og sette liv i 

fare, særlig i bratte vassdrag. 

Å sikre mot erosjon på utsatte 

steder innebærer ofte et 

krevende og omfattende 

arbeid. For å forstå 

flomerosjon og bygge effektiv 

sikring mot flomskader, skal 

det nå lages en  modellrenne, 

spesialdesignet for å simulere 

flom i bratte vassdrag. Det vil 

bli utviklet som et eget 

prosjekt i 

Vassdragslaboratoriet på 

NTNU med støtte fra NVE. 

Byggingen av selv renna er 

finansiert gjennom 

infrastrukturmidler fra 

Forskningsrådet. I 

prosjektbeskrivelser heter det 

at en renne bestående av 

moduler skal være 24 m lang, 

2m bred og 1,5 m dyp. 

Hellingsgraden skal være 10 

prosent i lengderetning. Etter 

innspill fra Norsk institutt for 

naturforskning (NINA) blir 

renna utformet slik at det er 

mulig å kjøre forsøk med 

levende fisk. 
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Luftambulansetjenesten: 
Leverte høy beredskap i 2020  
 
Til tross for en rekke utfordringer knyttet til koronapandemien  
leverte Luftambulansetjenesten HF fly- og helikoptertjenester  
på høyt nivå, viser en oppsummering fra Norsk Luftambulanse. 
 
 

 

Flere baser har måttet gå av beredskap etter å ha flydd pasienter med 

korona og etter å ha hatt nærkontakt med mulig smittede pasienter. 

Viruskontakt eller mistanke om kontakt har medført tidkrevende bytter 

av mannskap, testing og karantener i tillegg til smittevask av fartøy og 

baser. Under slike forhold er det ekstra krevende å levere høy 

beredskap. Dette har særlig påvirket tjenestens ansatte ute på basene. 

- Tjenesten har taklet et svært utfordrende år på en god måte, fordi 

operatørenes og sykehusenes luftambulansepersonell har vært 

løsningsorientert og vist stor vilje og smidighet. Vi er imponert og 

takknemlig for at alle ledd i og rundt tjenesten har bidratt sterkt til det 

gode resultat, sier adm.direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind 

Juell. 

I 2020 leverte Norsk Luftambulanse beredskap med tjenestens 14 

helikoptre. Disse helikoptrene var i heldøgnberedskap ved 13 baser 

(Base Lørenskog har to helikoptre). I året som gikk er det også levert 

beredskap øremerket transport av koronasyke pasienter i 

smittevernkuvøse. 

________________________________________________________  

Vil bedre kommunenes 

brannsikkerhet 
Norsk kommunalteknisk forening 

(NKF) har startet et forum for å 

bedre brannsikkerheten rundt om 

i norske kommuner. I samarbeid 

med Norsk Brannbefals 

Landsforbund (NBLF), KLP 

Skadeforsikring og 

Skadeforebyggende Forum 

arrangeres nå en serie med 

webinarer hvor de tar opp noen 

av de viktigste problemstillingene 

og skisserer råd om beste praksis 

innen brannforebyggende arbeid. 

Målet med webinarene er både å 

fokusere på praktiske aspekter 

rundt hva det er som forårsaker 

branner, hva man kan gjøre 

med dette og hvem som må 

samarbeide for at man skal få 

bedre brannsikkerhet. NKF har 

lang erfaring med å skape 

faglige nettverk for ansatte i 

ulike kommunale etater når det 

gjelder bygg og eiendom, plan 

og miljø og trafikk. Nå tas grep 

for å få en god dialog mellom 

de ulike brann- og 

redningsvesen. 
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«Samarbeid før det brenner». 

Tiltaket har slått godt an. På det 

første webinaret deltok over 50 

deltakere fra over 30 kommuner. 

Politiets Fellesforbund:  

Reformen svekker 

tryggheten 
Under «Lokalsamfunns-

konferansen 2021» påpekte 

forbundsleder Sigve Bolstad i PF 

at mye er blitt bedre i norsk politi 

de siste årene, men at man ikke 

har lykkes å etablere et reelt 

nærpoliti der hvor folk bor. 

- Nå må man erkjenne dette. 

Kompetansemiljøene og den 

spisse beredskapen i norsk politi 

er styrket uten at man har fått på 

plass den lokale tilstedeværelsen 

og hverdagsberedskapen som 

trengs. Det har igjen gitt dårligere 

rom for forebygging. Nå er det 

selvsagt variasjon mellom ulike 

deler av landet, men det store 

bildet er likevel at man ikke har 

lyktes med å oppfylle reformens 

målsetting om å utvikle et 

kompetent og effektivt nærpoliti 

der befolkningen bor, sa Bolstad. 

Han pekte på at det var 

nødvendig å gjøre endringer i 

politiet, men at man i opp-

følgingen av reformen ikke har 

lykkes med å finne riktig balanse 

mellom det å bygge sterke 

kompetansemiljøer, nasjonal 

beredskap og det å ha et politi 

som er synlig i lokalsamfunnene. 

«Lokalsamfunnskonferansen» er 

et samarbeid mellom Lokal-

samfunnsforeningen, Politiets 

Fellesforbund og Fagforbundet. 
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Sikkerhetskultur: 

Nytt verktøy for 

målrettet arbeid  
I mange av nyhetssakene om 

datainnbrudd fokuseres det på 

virksomhetens eller ansattes 

svake passordhåndtering eller 

adferd. I praksis handler det om 

hvordan de ansatte håndterer, 

oppfatter og forstår informasjons-

sikkerhet. Sikkerhetskultur 

omfatter den felles oppfatning og 

holdning som ligger til grunn for 

adferden. Arbeidet med 

sikkerhetskultur er en kontinuerlig 

prosess. Det er hele tiden indre 

og ytre faktorer som påvirker de 

ulike virksomheter. 

Som en del av Digitaliserings-

direktoratets samarbeidsprosjekt 

laget Norsk Senter for 

Informasjonssikring (NorSIS) i fjor 

to veiledere om sikkerhetskultur. 

Dette arbeidet er gjort både på 

oppdrag av og i samarbeid med 

Digitaliseringsdirektoratet. 

Den ene veilederen handler om 

hva sikkerhetskultur er og 

hvordan ledelsen i en virksomhet 

bør jobbe med dette. Den andre 

veilederen angir metoden for å 

kunne kartlegge sikkerhets-

kulturen i en virksomhet. Dette er 

nyttige verktøy for å styrke IKT-

sikkerheten. Begge veilederne 

ligger ute på Digitaliserings-

direktoratets nettsider. 

Skal styrke den 

frivillige 

redningstjenesten  
I over 50 år har frivillige 

redningsmannskaper vært en 

vesentlig del av norsk 

beredskaps- og redningstjeneste. 

I nært samarbeid med Politiet og 

Hovedredningssentralen har de i 

løpet av disse årene lett etter og 

funnet tusenvis av savnede og 

reddet hundrevis av liv. Dette er 

en oppgave det offentlige ikke har 

kapasitet til å utføre, samtidig 

som de frivillige i stor grad dekker 

kostnadene selv. 

- Våre mannskaper stiller alltid 

opp når de som trenger det mest 

er i nød. Samtidig har vi et stort 

etterslep på materiellsiden. Vi 

trenger riktig, egnet og godt utstyr 

til våre frivillige rednings-

mannskaper. Eksempelvis har vi 

4.500 nødnett-terminaler for lite 

og frykter at liv kan gå tapt. I 

statsbudsjetter for 2021 har 

regjeringen kun bevilget midler til 

å kjøpe 125 nye slike terminaler, i 

tillegg til drift av disse, til 

frivilligheten. Det kritiske behovet 

er altså mer enn ti ganger så 

stort. Nødnettsamarbeidet er 

avgjørende når det gjelder 

samvirke mellom våre 

mannskaper, politi, helse og 

brann. I dag må svært mange 

redningsmannskaper selv kjøpe 

kritisk utstyr for å kunne bidra til å 

redde liv, sier Bente Asphaug, 

som er daglig leder i FORF 

(Frivillige Organisasjoners 

Redningsfaglige Forum). 

Nå har imidlertid Gjensidige-

stiftelsen bevilget 54 millioner til 

FORF for å bidra til et tryggere 

samfunn gjennom videreutvikling 

av redningstjenesten. 

- Et flott bidrag for å kunne 

håndtere viktige 

redningsoppdrag, sier Asphaug. 
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