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i regi av DIHVA IKS 

1 

Beredskapsøvelser i store og små kommuner 
 

Behov? 
Hvorfor? 
Hvordan? 
Prinsipper for krisehåndtering 
 Type øvelse 
 Eksempler på tema  
 Eksempler på scenarier 
Media 

 

”Det er sannsynlig at noe 
usannsynlig skjer”                                              
Aristoteles 384-322 f.Kr. 
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Erfaring fra beredskapsøvelser i regi av DIHVA IKS 
 
 Behov for bistand til å gjennomføre øvelser? 
 Sonderingsmøte i OS kommune – 24 kommuner deltok 

15 mente at de hadde en beredskapsplan/ ROS analyse,  
4 mente å ha kjørt en øvelse en gang,  
3 hadde deltatt i en overordnet kommunal øvelse,  
3 hadde planlagt en øvelse for vannforsyningen  
….. men det var likevel ikke blitt noe av… 

 Konklusjon => interesse for bistand fra DIHVA  
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Beredskapsplanlegging og krisehåndtering i kommuner 

Krav: 
 Lov om kommunal beredskapsplikt – kunngjort 2010 
 Forskrift – fra sept. 2011 
 Veileder til forskrift – fra februar 2012 
 Drikkevannsforskriften krav 

Men dessuten: 
 Erfaring gir trygghet 
 Trening gir dyktighet 
 Revisjon av planverket 
 Organisering i krise 
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Hvordan vi gjør det i praksis? 
 
 Dato avtales ! 
 Forberedelser – vi innhenter opplysninger  

• Hovedplan, beredskapsplan, ROS, ledningskart, en «innsider» hjelper mye 
 Øvingsdirektiv 

• Bakgrunn, mål og hensikt, hvem deltar, gjennomføring, økonomi, ansvarlig etc. 
 Dreiebok (hvis vi planlegger med spillestab) 

• Innspill med omtrentlige tidsangivelser  --- grunnlag for spillet 
 Gjennomføring 

• Avhengig av type øvelse – enkel – eller mer realistisk 
 Evaluering  

• Alle deltar i sluttmøtet 
 Rapport / oppsummering 
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Krisehåndtering - proaktivt prinsipp 

• Ufullstendig beslutningsunderlag 

• Begrenset tid og lite mulighet for diskusjon 

• Alt skjer fort, forvirring, kanskje mye ulik info inn, stress…. 

• Til tider oppstår uventede problem 

• Behov for raske avgjørelser – handling 

• Hva må gjøres nå – hva blir neste trekk – hva kan vente 

En krise er en «hendelse som truer eller kan true  

virksomhetens kjernevirksomhet eller troverdighet» 

En krise er ofte kjennetegnet av: 
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Første  
melding 

Proaktiv prosess – første varsling 

• Få frem så mye informasjon som mulig for å ha best mulig 
grunnlag for prioritering og beslutning.. 

• Hva har skjedd – hvem / hvor mange er / kan rammes 

• Hvem er varslet – hvem bør involveres. 

• Hva kan dette evt. utvikle seg til – i verste fall ?? 

 

• Mobilisere i henhold til planverk 

• Hvis mulig sett igang videre varsling iht. planverk 

• Den første som ankommer KO setter igang forberedelser til at 
krisestab kan fungere optimalt 
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Varsling/ 
utkalling 
krisestab 

Krisetab 
etablert 

Fokus  
Handling 

Fokus 
• Organisere krisestab – tildele konkret ansvar for oppgaver 
• Planlegg neste tiltak basert på tilgjengelig informasjon 
• Prioritere og varsle / (relevante aksjonsplaner i planverket) 
• Fokus - fordele arbeidet slik at teamet kan jobbe effektivt 
• Status oppsummering (avbrudd 2 min – etter behov) 

Eksempel : 

Roller: ledelse / sambandsvakt / utgående info (presse) / loggføring / oppslag i 
planverk og systemer / faglig kvalifisert vurdering / etc  

Bruke tavler/ skriftlighet så alle kan få oversikt raskt 

• Relevant info / rapporter som kommer inn (tidspunkt for mottatt ?) 

• Prioriterte oppgaver ihht  fokus (evt tidspunkt for utført?) 

• NB - skriftlig dokumentasjon inkl tidsangivelser avgjørende skadesaker 
etterpå..  

Status skadested – ny info – oppdatering status 

Råd om mottak av telf./ vhf  
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Typer øvelser 
 
 «Skarp øvelse» – eller varslet på forhånd 
 Skrivebordsøvelse for VA området 

 Teoretisk og enkel 
 Mer realistisk og omfattende 

 Kombinert skrivebords- og praktisk øvelse for VA 
 Kan være aktuelt – i praksis teste ut hvor lang tid ting tar 
 Eller en del av øvelsen er realistisk hendelse ute på et anlegg 
 Eller en praktisk HMS problemstilling 

 VA i samarbeid med andre etater eller selskap  
 Eksempel blålysetater (brann) eller f. eks helse 

 Eller VA området inngår som liten del av en  
 større kommunal øvelse. 
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Eksempler på aktører – «spillere» 
Innspill fra 

Media 
 TV 
 Radio 
 Aviser (lokale/ sentrale) 
Publikum 
BKK (strøm) 
NSB 
Helse / sykehus 
Næringsliv 
Myndigheter  
Samferdsel  
Industri 
Vanlige folk (forskjellige 
personligheter) 
 
Mange kommer inn samtidig 

Melde til / søke råd hos 

Overordnede lokalt 
Kommunelege 
Fylkeslege 
Mattilsyn 
Fylkesmann 
DSB 
Politi 
Brannvesen 
Leverandørfirma 
Entreprenørfirma 
Utleiefirma maskiner og utstyr 
Helsemyndigheter 
Laboratorier 
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Eksempler på tema for øvelsene 
Hva kan skje 

Uvær – ekstremvær storm 
Torden og lynnedslag 
Strømutfall 
Utfall mobiltelefon/ fast telefon 
Driftskontrollsystem ute av drift 
Problemer med å komme fram 
Flom/ oversvømmelse 
Kulde, underkjøling og ulykker 
RAS 
Brann i anlegg 
Terror / hærverk/ sabotasje  (trussel) 
Eventyrlyst / uforstand  * 
Vannledningsbrudd m/ skader 
Forurensning av vann / vannkilde 
Dam-ulykke / kulvert kanal flom  
IKT – ondsinnet angrep ** 
Oftest skjer flere ting samtidig … 
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Berørte kommuner ved NINA 
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Berørte kommuner ved NINA 
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Gullsmedran i natt 
store verdier borte 
Politiet følger ferske spor 
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Erling Kagge lager ny sport: «urban  
w&s exploring» – nå også i Bergen 
Stort forfattertreff  på litteraturhuset 

19 



Anders Fogh Rasmussens råd til Jens: 

Vær mer NATO general 
og mindre sekretær! 
Ikke vær pyse, vis muskler! 

Fredag 
13 des. 2014  

TERROR TRUER 
NORGE IGJEN 
Ny terrortrussel rammer oss. 
Pressekonferansen i morgentimene i dag . 
Uklart hvor og når terror rammer. Kanskje 
mer alvorlig trussel denne gang? Kanskje  en 
aksjon ramme større deler av befolkningen? 

PST sjef Benedikte Bjørnland med nytt terrorvarsel 
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Mange tusen mennesker smittet i USA 
Frykter  forurenset  drikkevann. 
Ukjent stoff  kan være  tilsatt vannet. 
Myndighetene jobber med saken. 
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PST: Det er varslet om et konkret 
terrorangrep mot Norge 
Det er varslet om et konkret terrorangrep mot Norge, opplyser PST. 
Politiet iverksetter tiltak for å møte trusselen, men vet ikke hvem trusselen 
er rettet mot eller når angrepet skal skje. 
 
Oppdatert: fredag 13 desember 2014 09:30 
 
Konkret terrortrussel mot Norge 
•Politiet ber folk oppføre seg som normalt 
•Personer med tiknytning til IS i Syria skal stå bak 
•Politiet har økt beredskapen 
 
- Vi har opplysninger om at terrorhandlinger mot Norge er planlagt gjennomført 
om kort tid, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse fredag 
morgen. 
 
Politet vil ikke si noe om hvilken type terroraksjon det kan være snakk om 
eller hvilken type våpen eller midler som kan bli brukt. 
- Vi har fått informasjon om at dreier seg om personer som har deltatt i 

kamphandlinger på bakken i Syria. Vi kan ikke si noe om hvem eller hvor de 
tenker å aksjonere. 
 

Ukjent mål 
- Vi vet ikke hvor et mulig angrep kan skje. Vi forstår at enkelte kan bli urolige. 
Informasjonen vi har, inneholder ikke trusler mot konkrete personer eller 
institusjoner. En terroraksjon kan i prinsippet skje hvor som helst. Vi er spesielt 
årvåkne, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik. 
 
•Les også: Terrorekspert: Dette er en veldig alvorlig trussel 
Politiet og PST ville ikke kommentere hvem som skal stå bak trusselen. 
- Vi kan hverken avkrefte eller bekrefte oppholdssted nå, sier PST-sjefen på 
spørsmål om hvor personene befinner seg. 
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Øker beredskapen 
Forsvarsdepartemetet og alle landets politidistrikter er varslet om 
trusselen, og bedre helikopterberedskap er blant tiltakene som er 
iverksatt. 
- Vi har anmodet om at helikopterberedskapen på Rygge blir 
satt ned til 15 minutter, sier justisminister Anders Anundsen 
(Frp). 
 
Forsvarets Bell 412-helikoptre på Rygge kan frakte politifolk og 
utstyr raskt fra sted til sted. 
Politiet forteller at både sivilt og uniformert personell vil bli 
stasjonert på flyplasser, tollstasjoner og andre steder over 
hele landet. Politifolkene vil bære våpen. 
- Det foreligger en konkret trussel mot Norge, og det 

gjennomføres tiltak for å møte den trusselen, sier 
justisministeren. 

 
Tidsavgrenset trussel mot ukjent mål 
- Det er snakk om en tidsavgrenset trussel, en type kort aksjon. 
Men vi vet ikke noe om hvor man vil slå til. Det kan like gjerne 
være i et bysenter som i et mindre lokalsamfunn, sier PST-sjefen. 
 
Justisminister Anundsen vil ikke si når departementet ble 
varslet om den konkrete trusselen av PST, men 
statsministeren skal ha blitt varslet i går og de skjerpede 
sikkerhetstiltakene ble satt i gang allerede fredag morgen. 
- Det eneste rådet jeg kan gi er at folk må lytte til politiets råd. Det 
er ikke holdepunkter for å gi konkrete råd om at folk skal unngå 
visse steder og slik, sier Bjørnland. 

Anders Anundsen og PST sjef Benedikte Bjørnland 
med nytt terrorvarsel, presskonferanse i dag morges. 

VA dagene i Midt-Norge, 28-29.10.2015 - 
Odlu 23 



24 

MEDIA  
Erfaringer etter Giardia-hendelsen i Bergen i 2004 
 
Mange blir kontaktet – på mange nivå i organisasjonen  
– lett å forsnakke seg: 
  
Vi gikk ut med følgende melding til våre folk:  
Åpenhet er ok – snakk med journalistene – bli tatt bilde av - fortell  
konkret om hva dere gjør – men ikke mer – ikke spekulere i hva som er 
årsaken og hvem som har skyld etc. 
  
Journalister er som folk flest. De har lite greie på vann og avløp (og 
andre tekniske ting) og kan gjerne komme til å skrive noe som er helt 
ute på viddene. Be om å få se hva de skriver før det går i trykken. 
 
Og noen er greie og til å stole på mens andre er som ulver på jakt etter 
et godt oppslag – gjerne på din bekostning 
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MEDIE – RÅD 
• Vinn tid – be om «betenkningstid».  
• Hold det du lover  - ring tilbake raskt hvis du ha lovet det. 
• Finn frem fakta og hold deg til det – vær åpen og ærlig - 

ikke spekulere og tenke høyt. 
• Vær seriøs – ikke morsomheter – ingenting er «off the 

record». Alt du sier kan bli brukt. 
• Ta forbehold. 
• Be om råd hos andre hvis du tror de vet mer enn deg. 
• Ta regien selv, be om å få lese intervjuet før det trykkes, 

rydd opp i misforståelser. 
• Vurdere informasjonsbehovet – ikke fortell for mye om ting 

og tang – vær konkret om saken. 
• Vurder pressemelding / pressekonferanse for å unngå ulik 

informasjon i forskjellige medier. 
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Øvelser – 

Målet er ikke at alle utfordringer skal løses på en 
perfekt måte - dette er ikke en «eksamen»….. dette er 
en «lek» 
 
Mål  
• Trening i arbeid i KO en krisesituasjon 
• Avdekke svakheter i planverk og opplegg 
• Funker ting i praksis slik det skal? 
• Teste ut om prinsippet (proaktiv kriseledelse) funker  
 

Kjør øvelser – det er nyttig – og det er gøy … 
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Noen foto fra Vaksdal kommune 
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Vaksdal isolert etter to nye ras (04.2013) 
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Beredskapsøvelse for  
VA i Vaksdal kommune 

Tog kjørte inn i ras ved Vaksdal – og veien sperret   ( 12 mai. 2015 )  
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Beredskapsøvelse for  
VA i Vaksdal kommune 

Nytt ras ved Vaksdal – veien sperret igjen   ( 21 mai. 2015 )  
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En skal ha det gøy på jobb. 
Øvelser er både nyttig og gøy 
 
Takk for oppmerksomheten  
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