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Proqram Dato: 18. oktober 1999

PROGRAM

Onsdag 20 oktober

Møteleder: Gunnstein Brakestad (Regionsjef NVE, Region Vest)

Tid Emne Foreleser
09.30 - Registrering
10.00
10.00 Innledning Trond Ljøgodt

(NVE)
10.10 Flommer på Nord-Norge Knut Aune Hoseth

- Historie og spesielle problemstillinger (NVE, Region Nord)
- Dambrudd

10.40 Flommer i Midt Norge Einar Sæterbø
- Historie ogspesielle problemstillinger (NVE, Region Midt-Norge)

11.00 Sikringsarbeider mot leirras
- Befaring av tiltak i Gråelva

12.00 Ansvarsforhold i forhold til lovverket Trond Ljøgodt
- Sivilforsvarsloven (NVE)
- Energiloven
- Vassdragsloven
- Hva forventer NVE?

12.10 Ansvarsforhold og regelverk for: Ragnar Bøe
- Kommuner (Fylkesmann i Vestfold)
- Fylker
- Ansvar for ganlegging av beredskap

12.40 Lunsj
13.30 Flomsonekart Hallvard Berg

- Arealplanlegging (NVE)
- Flomsikring

14.00 Flomvarsling lnger Karin Engen
(NVE)

14.20 Risiko og sàrbarhetsanalyse (ROS) Roger Steen
- Et kartleggingsverktøy med god anvendelighet (Direktoratet for sivilt
- Veileder utgitt av Direktoratet for sivilt beredskap beredskap)

14.50 Pause
15.10 Risiko og sàrbarhetsanalyse (ROS) Odd Kristian Selboe

- Gjennomføring av ROS i Orkdal kommune (Orkdal kommune)
- Bruk av ROS i planlegging
- Erfaringer

15.40 Beredskapsplanlegging ved vassdragsulykker Dag Bachke
- NVEs retningslinje for beredskapsplanlegging (NVE, Region Midt-Norge)
- lnnsatsplan mot flom og dambrudd
- Analysefasen

16.00 DambruddsbøIgeberegninger Lars Grøttà
- Bakgrunn, status og videre framdrift (NVE)

16.20 Pause
16.40 Informasjon Per Christian Bøe

- Presentasjon av dambruddsbølgekart (GLB)
- Informasjon til publikum

17.10 Øvelser Vidar Nebdal Svendsen
- Filosofi (hva som skal øves og hvordan) (Statkraft)
- Hensikt
- Eksempel og erfaringer

17.40 Slutt for dagen



Proqram Dato: 18. oktober 1999

Torsdag 21 oktober

Møteleder: Einar Sæterbø (Regionsjef, NV'E Region Midt-Norge)

08.30 Varsling-ograpporteringsrutiner ArveÅsheim
- Liv og helsebegrep (Justisdepartementet, Redning
- Politiets rolle i krisesituasjoner, på og beredskap avdelingen)

skadestedet og i LRS
- Varsling; Tyfoner og direkte varsling av

institusjoner
09.10 Redningstjenesten Frode Færavaag

(HRS Sør-Noyrge)
09.50 Pause
10.10 Krisehåndtering Øyvind Våge

- Menneskelige reaksjoner før, under og etter (Kontor for katastrofepsykiatri)
en katastrofe

11.00 Mediehåndtering Martin Apenes
- Bruk av media (Geelmuyden Kiese)
- Håndtering av media i en krisesituasjon

11.40 Oppsummeringåvaluering og avslutning
12.00 Lung'
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Salten Kraftsamband AS
Nord Troms Kraftlag AS
Vestoppland politidistrikt
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SINTEF Bygg og Miljiteknikk
Troms Kraft Produksjon AS
NVE
Narvik energi AS
A/S Salten Kraftsamband
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NVE - Region Øst
Hordaland politidistrikt
Oslo politidistrikt- operativ samord.sek.

SINTEF Bygg og Miljøteknikk

Landsdelspolitimesteren for Østlandet

Landssdelspolitimesteren i M.Norge
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Beredskapsplanlegging mot dambrudd og ekstremflom
- DambruddsbøIgeberegninger og flomsonekart

Målgruppe:
- Nøkkelpersonell fra fylkesmannens beredskapsavdeling og miljøavdeling
- Sivilforsvaret
- Dameiere i klasse 1, eventuelt spesielt utvalgte dameiere i klasse 2.
- Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO)
- Politi og lensmannsetaten
- Beredskapsavdelingen i Justisdepartementet
- Direktoratet for sivilt beredskap
- NVEs regionskontori Førde, Hamar, Narvik og Trondheim

Område:
Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Hedmark, Hordaland, Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Formål:
Formålet med seminaret er å gi deltakerene bakgrunn for å utvikle beredskapsplaner
rettet mot dambrudd og ekstremflommer, herunder informere om det pågående
arbeidet med dambruddsbølgeberegninger og flomsonekart.



FLOMMER I MIDT-NORGE
v/Einar Sæterbø, NVE - Region Midt-Norge

Innhold

- Historiske flommer
- Flommer på 90-tallet
- Erosjon, ras og flom
- Kraftverksmagasinenes innvirkning på store flommer
- Flommer, arealplanlegging og flomsonekartlegging
- Beredskap og beredskapsplanlegging
~Vassdragshåndboka

Bilagsoversikt

Bilag nr 1 Vassføringer i midt-norske vassdrag i 1995
Bilag nr 2 NVEs beredskapskart for region Midt-Norge
Bilag nr 3 Flomtiltaksutvalgets tilråding for differensier

flomsikring (NVE 1997)
Bilag nr 4 Bokinfo, Vassdragshåndbok

1. Historiske flommer i midt-norske vassdraq

I Norge er vi heldige som har hatt en oppegående vassdragsetat som NVE
med røtter helt tilbake til Canaldirektionen i 1804. Framsynte hydrologer startet
tidlig med vassføringsmålinger i viktige vassdrag. I motsetning til i svært
mange andre land har vi i dag pålitelige og landsdekkende vassføringsdata
basert på vitenskapelige målemetoder, med lange tidsserier. Disse sier oss at
flommer og flomperioder gjerne opptrer i sykluser, med store variasjoner. Men
store flommer kan i prinsippet komme når som helst, gjerne som vårflommer i
innlandsvassdragene, men like gjerne som høstflommer i utprega
kystvassdrag.

Slutten av 1600-tallet og fortsettelsen inn i 1700-tallet ser ut til å ha vært en
periode med mange store og ødeleggende flommer i midt-norske vassdrag.
Den mest kjente er "Storofsen" i 1789. Alle store vassdrag med utspring i
Dovrefjell og de sentrale fjellområder fikk merke denne enestående
naturkatasrofen. Mye tyder på at i f eks Sunndalen og Orkdalen ga denne
flommen i løpet av tre dager dalførene mye av den utforming de har i dag.
Størrelsen på denne og andre eldre flommer kan være vanskelig å anslå.
Merk likevel flomstøtta ved Skogbruksmuseet på Elverum. Mindre forseggjorte
flommerker kan finnes mange steder, f eks merket for 1940-flommen i Gaula
på Hovin jernbanestasjon.



Gjentaksintervallet for Storofsen kan i enkelte vassdrag ha vært rundt 1000år.

l forbindelse med den pågående flomsonekartleggingen er det i 1999 v hj a
innleide studenter gjennomført innsamling og registreringer av historiske
flomvannstander bl a i Driva og i Gaula. Disse vannstandene blir sammenholdt
med kjente opplysninger om vassføringer. På dette grunnlag kan
flomvannstandsmodellene kalibreres, og en får et best mulig grunnlag for å
gjennomføre vannlinjeberegningene.

Kildene når det gjelder flomdata og flombeskrivelser er i mange tilfeller få og
spredte. Bygdebokforfattere har gjort en stor innsats for å skildre og
dokumentere eldre tiders flomhistorie. Orkdalsboka er et godt eksempel på
dette. For Gaula og Orkla er vi dessuten så heldige å finne detaljerte og
dramatiske beskrivelser i islandske annaler. Flatøyboka sier på sin kortfatta
måte at i 1345 "sucku nidr margir bæir i Orka dal af vatna vokstum". l
Skålholtannalene finner vi historien om den største kjente naturkatastrofe som
har rammet landet, nemlig kombinasjonen av ras, oppdemming og
etterfølgende flom i Gaula, også dette i 1345. Den gangen fortelles det at 48
garder ble tatt av ras og flom, og at 3 - 400 mennesker omkom.

2. Flommer på 90-tallet

Det siste 10-året av det 20århundret har vært en interessant flomperiode i
midt-norske vassdrag. Kortvarige flomepisoderi 1990 og 1991, gjerne som en
kombinasjon av nedbør og snøsmelting om høsten, førte til store skader i
mindre vassdrag på Helgeland, i Fosenvassdragene og på Nordmøre.
lsganger om vinteren og våren har i flere tilfeller skapt problemer i vassdrag
som Surna, Orkla, Gaula, Namsen og Vefsna.

Vårflommen i 1995 rammet ikke bare Østlandet. l våre områder ble det
registrert store flommer med påfølgende beredskapsaktiviteter bl a i Driva og i
Gaula. Vi kan merke oss at dette i alt vesentlig er uregulerte vassdrag. I
regulerte vassdrag som Surna, Orkla og Stjørdalselva tok
reguleringsdammene vare på opptil 50% av flomvassføringene. Dermed ble
skadene små i disse vassdragene.

Viser til sammenliknende vassføringsdiagrammer for de største midt-norske
vassdrag, se bilag 1. Gjentaksintervall for flommene i Driva og Gaula i 1995 er
beregnet til henholdsvis 20og 50år. Til sammenlikning reknes 1940-flommen
i Gaula til å ha vært om lag en 800-årsflom.

Også i 1997 var det store vårflommer i stort sett de samme vassdrag som i
1995. Skadene etter denne flommen ble for Midt-Norges del beregnet til
mellom 5og 10mill kroner.

3. Erosjon, ras oq flom

Kombinasjonen erosjon, ras og flom kan stå som hovedsymbol når det gjelder
midt-norske naturkatastrofer. l Verdalen i Nord-Trøndelag ble nylig 100-
årsminnet for det store Verdalsraset høgtidligholdt. I mai 1893 utløste



Verdalselvas eroderende kraft et enormt Kvikkleireskred som på noen få timer
tok livet av 112 mennesker. Den etterfølgende oppdemming omdanna store
deler av dalbotnen i Verdalen ovenfor rasstedet til Vukusjøen som varte hele
sommeren dette året.

Også i dag er det nødvendig å følge opp kjente potensielle skredområder
langs de viktigste vassdrag, nettopp for å hindre tilsvarende ulykker.
Kartlegging av kvikkleireforekomster og utarbeiding av faresonekart der
potensielle rasområder er inntegnet, er et godt hjelpemiddel for å sikre mange
av de store midt-norske vassdragene mot denne type ras.

Blant annet med faresonekartene som grunnlag gjennomfører NVE for tiden
en grundig analyse som skal kartlegge tilstanden og vedlikeholdsbehovet for
en del av de gamle forbygningsanleggene langs rasutsatte deler av Namsen.
Ved en befaring med OED i august dette år, ble det med grunnlag i denne
analysen presentert et forprosjekt, foreløpig kostnadsregnet til 40 mill kroner.
Det er altså store verdier involvert.

Også i Verdalen arbeides det med store rassikringsprosjekter, knyttet til
vassdrag.

Et varsel om at problemstillingen er aktuell også i vår tid, fikk vi i sommer da et
større kvikkleireras i Steinkjer kommune fyllte opp elva Ogna, noe som i løpet
av få timer førte til en flere meter høg oppdemming med 2 - 3 millioner m3
vatn i oppdemmingsmagasinet. Heldigvis var rasmassene i det partiet der
vatnet etter hvert rant over såpass faste at nedgravingen og uttappingen fikk
et kontrollert forløp, uten stor flom nedstrøms, gjennom Steinkjer by.

4. Kraftverksmaqasinenes innvirkninéqpå store flommer

Reguleringer for kraftverksformål spiller en stor rolle for flomregimet i mange
vassdrag. For eksempel ser vi for Orkla som er et av Midt-Norges store
vassdrag, at middelflommen i perioden 1912 - 1982 er på 492 m3/sek. Etter
reguleringen i 1982 er middelflommen på 278 m3/sek.

Men alle hydrologer vet at kraftverksreguleringene ikke reduserer eller fjerner
de store flommene. De blir bare sjeldnere.

5. Flommer, arealpklanleqqinq oq flomsonekartleqqinq

En kan ellers merke seg at store flommer er betydelige begivenheter i de store
dalførers historie. Disse hendelsene vil i en mannsalder eller to prege
bosteds-, arealplanlegging og næringsvirksomhet langs elvene. Skjellsettende
begivenheter som f eks flommen i Driva i 1932 (anslått til ca 1500 m3/sek) og
flommen i 1940 i Gaula (anslått til ca 3000 m3/sek) er senere lagt til grunn for
kommunal arealplanlegging i disse dalførene. Men etter hvert blir også disse
hendelsene glemt, og nye generasjoner gjør tidligere tiders feilgrep om og om
igjen.



Etter flommen i 1995 nedsatte regjeringen Flomtiltaksutvalget som i løpet av
1996 og 1997 utarbeidet en rekke tilrådinger som er blitt retningsgivende for
arbeidet med å hindre framtidige flomulykker i størst mulig grad. Blant de tiltak
som etter hvert får stor betydning nevnes:

- Den kommunale arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven
skal ta hensyn til vassdragene og vassdragsmiljøet

- Boliger, industri og infrastruktur skal planlegges i samsvar med
prinsipper om differensiert flomsikring, se bilag 3 (Vassdragshåndboka, kap 1,
se også kap 12)

- Til hjelp for planleggerne skal det utarbeides flomsonekart for
områder langs utsatte vassdrag

Det statlig finansierte flomsoneprosjektet drives i regi av NVE, med utstrakt
samarbeid med kommunene, fylkesmennene og Statens kartverk (Geovekst).
Prosjektet går over minimum 5år og har en kostnadsramme på 50mill kroner.

l nær kontakt med flomsonekartleggingen utarbeider nå også kraftselskapene
sine dambruddsbølgeberegninger og dambruddsoversikter nedstrøms for de
store reguleringsdammene.

For Midt-Norge er følgende vassdrag prioritert i flomsoneprosjektet:

- Driva
- Surna
- Orkla
- Gaula
- Nea/Nidelva
- Stjørdalselva
- Verdalselva
- Namsen
- Vefsna
- Røssåga
- Ranaelva

6. Beredskap oq beredskapsplanleqqinq

NVEs regionale beredskap i flomsituasjoner bygger i hovedsak på følgende
fundamenter:

- Flomprognoser og flomvarsler (NVE Hydrologisk avdeling)
- Sentral beredskapsorganisasjon (NVE Sikkerhetsavdelingen)
- Regionale beredskapsplaner
Regionkontorenes fagpersoner, anleggsingeniørene og anleggsapparatet



I en flomsituasjon vil NVEs beredskapsorganisering på lokalplanet utgjøre
en faglig, finansiell og operativ støtte til beredskapsapparatet i den enkelte
kommune, til politimyndigheten (lensmannen) og til Fylkesmannens
beredskapsorganisasjon. Viser til Operativ plan for NVE Region Midt-Norge
(kart med kontaktpersoner, telefoner og kontoradresser, se bilag nr 2.

For Midt-Norge er det nærliggende å vise til erfaringene under den
omfattende beredskapsøvelsen Totex 96 og den dramatiske hendelsen:
Ras i Gauldalen med etterfølgende oppdemming og flom i Gaula (jfr raset i
1345). NVE's anleggsingeniør ble i løpet av gjennomføringen tillagt en
ledende rolle ved rasstedet av den sentrale øvingsledelsen.

NVE har myndighet etter vassdragslovgivningen til å gjennomføre tiltak som
feks forhåndstapping og nødtapping fra reguleringsmagasinene.

Mer om dette i Vassdragshåndboka, kap 1 og kap 12.

7. Vassdraqshåndboka

For utdyping av flere temaer som er behandlet i dette innlegget, vises til
Vassdragshåndboka. Denne boka som NVE høsten 1998 ga ut på Tapir
forlag, er ei håndbok i generell vassdragsteknikk, forbygningsteknikk og
vassdragsmiljø med mer, og er beregnet til bruk for fagfolk i alle miljøer der
vassdragsspørsmål blir vurdert, behandlet og undervist i. Også for vanlige
mennesker med interesse for vassdragsspørsmål bør boka være av
interesse, ikke minst på grunn av billedstoff og mange instruktive
diagrammer og tegninger. Boka er blitt til over en 10-årsperiode og fagfolk
fra forskjellige miljøer har bidratt med stoff.

Boka omhandler også viktige tema som lovverk, Vassdragsforvaltning, og
saksbehandling. Den har et eget kapittel om EDB i vassdragsplanlegging.

Bilder, diagrammer og tegninger spiller en viktig rolle i boka. Disse blir
tilgjengelige som lysark. De blir også distribuert på CD.

Viser ellers til bokinfo, bilag nr 4.
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Tabell 1.2 Flomtiltaksutvalgets tilråding for differensiert flornslkring (NVE, 1997)

 

  

wSTkerhets- lzonsekvxertsBygningstypem H iiiilmêjentaksintervaíj
ixklasse j vedflom j infrastruktur l årligesannsynlighet forflom i

1 j Liten Jordbruksomréder fo* i 5-10

2 Middels Enklerebygg;garasjer, 2- 10-9 50
i l uthus,Iagerskurol, i

j driftsbygningerl
i landbruket,hytter

3 Stor Boliger,mindre 10*? i 100
l l industribyggogandre ‘

i j byggavlignendeverdi i
-~———+——~+—-——x——W ~ «fs~~~+--i

4 Særligstor j Offentligebygg, i < 5«103 j >200
i i forretningsbygg, ‘
i industriomràder,

j viktiginfrastruktur,
l tettsteder

i_oe___el__e ,`L“fi4m ,_ _ i __ o,_ __W ud i

Tabell 1.3 Forslag til kriterier for klassifisering av flornsikringstiltak (NVE, 1997)
f

L Konsekvensklasse

i Medfarefor menneskeliv i Medfarefor materielleskader
(jf Byggeforskriftenstab.5114) (ingenfare for menneskeliv)

Konsekvens Sikkerhets- Gjentaks- Konsekvens Sikkerhets- Gjentaks-
ved flom klasse intervall f. ved flom klasse intervall

Mindre Naust, st tooér Liten! intensivt M1 zesoår
alvorlig garasjer middels jordbruk/

i erosjonslare,
enklebygg,

I drittsbygn.
_ ,_,_,____,X _4_+,`f (,í,w`__.

Alvorlig Boliger S2 1000àr Stor Boliger, M2 100àr
; off. bygg,

forretnbygg
viktig infra-

j struktur

Meget Skole. S3 >1000år Megetstor Tettstader M3 >200àr i
alvorlig sykehus i spes.viktig

i ‘ infrastruktur
i T, _W,,Vi#_W ,fl,,,,,_,Ww_WfiT_,/
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BEREDSKAPSPLANLEGGING MOT DAMBRUDD
OG EKSTEMFLOMMER
V/ Trond Ljøgodt, Sikkerhetsavdelingen NVE

Ansvar i forhold til lovverket

Internasjonalt og historisk representerer dambrudd og ekstremflommer de
største fredsulykkene vi kjenner. Vassdragsnære områder er også de
områdene som gir best livsgrunnlag for store befolkningskonsentrasjoner og
best plass for bebyggelse og infrastruktur. Derfor kan slike ulykker medføre
tap av menneskeliv og ødeleggelser på miljø og eiendom i katastrofe-
omfang.

Seminaret skal bl.a. tjene til å fremme bevisstheten om dette og bidra til å
styrke samfunnets beredskap mot store vassdragsulykker. .Jeg ser en
tredeling i rollene og håper seminaret vil bidra til å belyse hvordan disse
rollene ivaretas og hvordan de er forankret i ulike deler av lov- og
forskriftsverket. .Jegvil skille mellom:
o Forebyggelse av dambrudd og ekstremflommer (NVE, regulanter)
o Akutt krisehåndtering (NVE, dameier, redningstjeneste)
o Avbøtende tiltak, håndtering av evakuerte osv (Fylker, kommuner.

Sivilforsvaret)

Når det gjelder samfunnets generelle ressurser vil disse ved store kriser og
katastrofer settes inn gjennom fylkesmennenes og kommunenes bered-
skapsorganisasjoner. Dette vil bli behandlet i neste foredrag. Politiets rolle
som redningsetat vil bli behandlet i eget foredrag i morgen. I seminaret
inngår også to foredrag som dekker viktige sider ved arbeid som ledes fra
Direktoratet for sivilt beredskap.

Det som kjennetegner alle instanser som har oppgaver i forbindelse med
håndtering av fredstidskriser og katastrofer er at de gjennom det siste 10-
året, og spesielt etter flommen i 95, har arbeidet med å effektivisere sitt
arbeid. Dette skjer i departementer og etater, fylker og kommuner.
Lovendringer er bebudet der dette er nødvendig. Forskrifter og instrukser
blir tilpasset. Det viktigste er imidlertid at det, uansett lovgrunnlag eller ikke,
arbeides mer systematisk og målrettet.

Et stikkord i alle overordnede dokumenter er samordning. Skal store
katastrofer håndteres må aktørene planlegge sammen og øve sammen.
Slik blir ressursene best utnyttet, tillitsforhold utviklet og en forhindrer at
uklarhet og konflikter rundt rollene får utvikle seg når man står oppe i
situasjonen.

Jeg skal så kort presentere relevante utdrag av lovgrunnlaget fra
Sivilforsvarsloven, Energiloven og Vassdragsloven.



For Sivilforsvarets fredsinnsats vil jeg trekke frem følgende fra lov- og
forskriftsverket:

Lov om Sivilforsvaret (17. Juli 1953nr. 9 med endringer, senest 12.01.95);
§ 1. 2. ledd: I den utstrekning og på de vilkår som Kongen bestemmer,
skal Sivilforsvaret også hjelpe til med å forebygge og råde bot på skader
som ikke skyldes krigshandlinger.

l kapitel ll sikres sivilforsvarskretsen grunnlaget for organisatorisk samord-
ning med politiet.

Det lokale sivilforsvar er ressursmessig et kommunalt ansvar (kapitel lll).

Forskrifter om sivilforsvarets innsats for á forebygge og rå bot på skader
som ikke sky/des krigshand/inger (24. November 1961);
§ 1 Sivilforsvaret skal hjelpe til med å forebygge og rå bot på
skader som ikke skyldes krigshandlinger, når det er nødvendig for å
avverge eller begrense naturkatastrofer eller andre alvorlige ulykker, og
tilstrekkelig hjelp ikke kan skaffes fra de ordinære hjelpeorganer i fred.

Anmodning om hjelp skal rettes til politiet som formidler anmodningen
videre til sivilforsvarskrets, fylkesmann evnt. DSB, avhengig av omfanget av
ressursbehovet.

l § 6 pålegges imidlertid enhver som har kommando eller disponerer
materiell, når situasjonen tilsier det - på eget initiativ - å ta del i
redningsarbeidet med de sivilforsvarsressurser han rår over.

Sivilforsvarsavdelingen står så lenge hjelpearbeidet pågår under ledelse av
den myndighet som leder redningsarbeidet i det foreliggende tilfelle. Den
direkte kommando skal fortrinnsvis føres av avdelingens ordinære befal.

Det er gitt en rekke instrukser som nærmere definerer mål og rammer for
Sivilforsvarets fredsinnsats. Gjennom direktiv for Sivilforsvarets medvirkning
i redningstjenesten blir rollen i redningstjenesten nærmere definert. Den
gjennomgående linje er at ressurser avgis uten at Sivilforsvaret overtar
operative ledelsesoppgaver i den aktuelle situasjonen. Sivilforsvaret skal
planlegge for lokal fredsinnsats bl.a. basert på: analyser av så vel typiske
ulykkesrisiki som de særlige faremomenter som måtte foreligge i
området. (jfr. ROS-arbeidet)

Gjennom opprettelsen av frivillige fredsinnsatsgrupper FlGer har Sivilfor-
svaret tilført redningsberedskapen i landet en ny ressurs.

NVEs og dameierenes sikkerhets- og beredskapsarbeid reguleres primært
gjennom Energiloven og Vassdragsloven med forskrifter.



KraftforsyningensberedskapsrolleunderstrekesvedatEnergilovenharet
eget kapitelVI som hjemlerulikeberedskapstiltakmot skaderpà
kraftforsyningsanlegg.Fra 1993 bledettekapiteletutvidettilà omfatte
beredskapsmessigetiltakmot skadersom følgeav naturgitteforhold,
teknisksviktellertilsiktedeødeleggelserifred.

NVEs ansvarogmyndighetdefineresi§§6.1og6.2:
.........Norgesvassdrags-og energiverkskalsamordneberedskaps-

planleggingenogledekraftforsyningenunderberedskapogkrig.
.........Kraftforsyningensberedskapsorganisasjonkanogsápålegges

oppgaverifredvedskadepå kraftforsyningsanleggsom følgeavnaturgitte
forhold,teknisksvikt.......

.........Etterdettekapitelkan Norgesvassdragsog energiverktreffe
vedtakom sikringavkraftforsyningsanleggmotskade......

l forskrifttilEnergilovengishjemmeltilà påleggekraftselskapeneá
utarbeideberedskapsplanerog skaffereservemateriellog reparasjons-
utstyr:

.........Detkan gispåleggom å utarbeideberedskapsplanerog
instruksersamtgjennomføreopplæringogøve/ser....

........Detkangispåleggom å forberedenødvendigreparasjons-
beredskap,herunderanskaffelseog lagringav reservemateriellog
reparasjonsutstyrsom er vitaltforå kunneavhjelpe-ogkopenserefor
ødeleggelserifred,underberedskapogkrig.

Vassdragslovensetterkravtilsikkerhetvedvassdragsanlegg:
§ 108.

1.Anleggsom oppføresivassdrag,skalmed hensyntilinnretning,
fundamentering,materialeog arbeidfyllede kravsom med
rimelighetkanstil/estilsikringmotfareformenneskelivellerfor
annenmannseiendomellerforoffentligeelleralmeneinteresser.

2. ....._.
3.Forskadesomskyldesfeilellermangleridenevntehenseender,er

anleggseierenansvarlig,selvom detikkeforeliggerforsetteller
uaktsomhetfrahansside.

Lovenstillerviderekravtilvedlikehold,offentligtilsynog hjemlerNVEs
adgangtilà påleggetiltakforásikreatdammerogandrevassdragsanlegg
eriforskriftsmessigstand.

Damforskriftenepåleggerdameierà utvikleetprogramfortilsyn,driftog
vedlikeholdavdammer:

Detskalutarbeidesetprogramfortilsyn,driftog vedlikeholdav den
ferdigedam med tilhørendekonstruksjonersom flom/øp,
reguleringsorganerm.v. Det skalangishvem som har
avgjøre/sesmyndighetpådeforskjelligeplan,oghvilkeprosedyrersom
skalfølgeshvisskaderellerunomtalesituasjonerinntreffer.
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ANSVARSFORHOLD
Fylkesmannen i Vestfold OGREGELVERK
Beredskapsavdellngen

I For:

- Kommuner

- Fylker

- Ansvar for planlegging av beredskap

I Foredraget er ved:

- RAGNAR BØE

Avd. direktør/Fylkesberedskapssjef i Vestfold

KOMMUNENE 
i Fylkesmannen i Vestfold

Beredskapsavdellngen

n "Kommunene utgjør fundamentet i samfunnets Kriseberedskap. Kommunenes ansvar omfatter
planleggingen for à forebygge og begrense skade ved uønskede hendelser samt håndtere kriser som
oppstår”

l St. meId.nr.37 1995-96)
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Fylkesmannen i Vestfold KRISE
Beredskapsavdelingen

n Krise defineres som ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang gàr utover det som regnes som

I normal risiko og normal belastning i fredstid

STORTINGET HAR
UNDERSTREKET

 
Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

Det skal være minst mulig forskjell mellom freds- og krigsorganisasjonen
I Den som har ansvaret for en sektor i fred, skal også ha ansvaret for beredskapsforberedelsene i samme

sektor

I Beredskapshensyn skal integreres i den ordinære samfunnsplanleggingen



 KOMMUNALT ANSVAR

Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

I Det finnes i dag ingen sektorovergrlpende lovbestemmelse som fokuserer pà kommuneledelsens ansvar i
relasion til de typer kriser som kan ramme en kommune

- Ingen plikt til en helhetlig beredskapsplan i kommunen

I Det er likevel flere lovbestemmelser som regulerer kommunalt beredskapsarbeid

 
Fylkesmannen i Vestfold

. KOMMUNALTANSVAR
Beredskapsavdellngen

I Det er likevel flere lovbestemmelser som regulerer kommunalt beredskapsarbeid

- Planverketfremstårsomseparatefagplaner

- Ses i liten grad i sammenheng
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BEREDSKAPSLOVENE 
Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen '

Lov om særlige ràdgjerde under krig, krigsiare og lignende forhold
av 15. Des. 1950 "Krigsloven”

Lov om militære rekvisisjoner av 29. Juni 1951 "Rekvisisjonsloven"

Lov om forsynings- og beredskapstiltak av 14. Des 1956
"Forsyningsloven"

BEREDSKAPSLOVENE 
Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

Lov om Sivilforsvaret av 17 juli 1953

Lov av 2. Desember 1955 om Helsemessig beredskap

Lov av 21. November om Tienesteplikt i politiet

Lov om Produksjon, omforming, omsetning og fordeling av energi
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Fylkesmanneni Vestfold NORMALREGLEMENTFOR

. koMMuNENEs
B€‘FedSk3D53Vd9'l”99“ BEREDSKAPSARBEID

§ 1. Kommunestyret trekker opp hovedlinjene for arbeidet med de ber

ansvaret for.

 
Fylkesmannen i Vestfold

Beredskapsavdelingen

I Må ogsá gi rammevilkår for administrasjonen til å nå ambisjonsnivå

edskapsoppgavene som kommunen har

KOMMUNALT ANSVAR

Politikkerne må gi màlsetningene for beredskapsarbeidet i kommunen

et
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Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

 
NORMALREGLEMENT FOR

KOMMUNENS
BEREDSKAPSARBEID

asjonssjefener ansvarlig for at beredskapsarbeidet blir hensiktsmessig samordnet, at beredskapsmessige
blir tatt ved planlegging i kommunen, at kommunens beredskapsplaner holdes ajour og at planlagte forberedelser

r gjennomført

ANDRE LOVER 
Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

Lov av 14. Juni 1985 Plan~og bygningslov.

Rundskriv T-5/95/ DSB's retningslinjer

Lov av 4. feb. 1997 om arbeidervern og arbeidsmiljø jf. § 53

Direktiv for politiet om redningstjenesten
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ANDRE LOVER 
Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

n Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer.

Lov av 5. Jun 1987 om Brannvern.

n Lov av 15. Mars 1940 om vassdragene med retningslinjer av 1994 om beredskapsplaner ved
vassdragsulykker.

n Forskrift av 1. jan 1995 om vannforsyning ogdrikkevann

,-'-*9”'Y"*. _
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Fylkesmannen i Vestfold

. ST.MELD.NR.37OMFLOMMENBeredskapsavdelingen PÅ ØSTLANDET1995OG
KRISEBEREDSKAP I FRED

n Effektiv krisehåndtering pá lokalt nivà er avhengig av at kommunene og øvrige statlige etater samarbeider om
hvilke tiltak somer nødvendig à iverksette. De kommunale beredskapsràdene hadde denne funksjonen under
flommen

n Denne organiseringen bør også legges til grunn ved fremtidige krisesituasjoner



 
Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

E

i

Handelsforstyrrelser

Terrorisme

Radioaktivt nedfall

Brudd i strømforsyningen

Forurensning

Trafikkulykker

Brann/eksplosjon

Storm/flom

 
i Fylkesmannen i Vestfold

Beredskapsavdelingen

Vassdragsulykker

Rasulykker

Helse/Omsorg

Brudd på kraftforsyningen

Forurensning

Brann

ULYKKER ELLER KRISER SOM
KAN RAMME SAMFUNNET

I FREDSTID

KOMMUNALT ANSVAR
VED



 OPPGAVERFORKOMMUNENvED
_ KRISERI FREDSTID

Fylkesmannen I Vestfold
Beredskapsavdelingen

Informere om situasjonen og gi forholdsregler.

Fremskaffe nødvendig forpleining eller annen forsyningsstøtte.

Rette opp skader pà kommunikasjoner og annen infrastruktur.

Opprydning, opprenskning, avfallsdeponering og annen innsats for à beskytte miljøet.

OPPGAVER OG ANSVAR 
Fylkesmannen i Vestfold

Beredskapsavdelingen

Y
I* Beredskapen mot ulykker og katastrofer tar utgangspunkt i at kriser skal håndteres på lavest mulig nivà

I* De ordinære ansvarsforhold endres normalt ikke i en krisesituasjon

 



OPPGAVER FOR KOMMUNEN VED KRISER I FREDSTID 
j Fylkesmanneni Vestfold

Beredskapsavdelingen

I Stille ressurser til disposisjon for redningstjenesten.

I Bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område.

I Omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger.

I Innkvartering av forulykkede eller redningsmannskaper.
l

OPPGAVER OG ANSVAR 
AFylkesmannen i Vestfold

Beredskapsavdelingen

Ir Kommunen må forhàndsplanlegge hvordan egne ressurser skal utnyttes i en krisesituasjon

Ir Kommunen må gjøre forberedelser for àopprette en Kriseledelse

Ir Kommunen mà opprette forbindelse med ansvarlig samordningsmyndighet

t
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 OPPGAVER OG ANSVAR

Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

E,

I» Kommunen må være forberedt pà å:

o Hándtere ekstraordinære situasjoner

Sørge for tiltak som sikrer opprettholdelse av viktige kommunale tjenester

ivareta informasjonsbehovet

Organisere det frivillige hjelpearbeidet

OOO

 FYLKESMANNENSANSVARos OPPGAVER
Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

I Kgl.res. av 21. sep 1979

- Instruks for fyikesmennenes beredskapsarbeid

I Kgl.res. av 12. des 1997

n — Retningslinjer for regionalt Samordningsansvarved kriser i fred
I Kgi.res. av 26. jun 1998

- Atomuiykkesberedskap. Sentral og regional organisering



 Kgl.res av 21. Sep. 1979

Fylkesmannen I Vestfold
Beredskapsavdelingen

n Forestà beredskapsplanleggingen og gjennomføre beredskapstiltak innen de sektorer som direkte hører inn
under ham

Samordne og føre tilsyn med all sivil beredskapsplanlegging i fylket
Planlegge og lede beredskapsøvelser og kurs innen fylket

 Kgl.Res.Av12des.1997

Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

I Fylkesmannens Samordningsansvar.

- føre tilsyn med all planlegging i fylket

- etablere gjensidig informasjon

- sammenkallefylkesberedskapsràdet I
— legge saker hvor det har oppstått uenighet fram for justisdeparlementet 



Kgl. Res. Av 12 des. 1997 
 Fylkesmannen i Vestfold

Beredskapsavdelingen

E n Fylkesmannens Samordningsansvar:

- videreformidle ekstra ressurser til kommunene

— avklare spørsmål fra kommunene, fylkeskommunen og den regionale statsforvaltning

- ta initiativ til avklaring om hvilke organ som skal ha ansvaret for krisehåndtering der politiet eller andre
ikke aksjonerer

 Kgl. Res. Av 12 des. 1997

Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

I Planlegging

- Fylkesmannen utvikler eget planverk

- Gjennom tilrettelegging, veiledning og tilsyn skal fylkesmannen medvirke til at kommunene,
fylkeskommunen og statlige regionale etater gjennomfører nødvendig planlegging

- Fylkesmannen skal gjøre sin funksjon under kriser i fred kjent for kommunene, fylkeskommunen og
statlige regionale etater



 KRAVVEDRØRENDE
Fylkesmannen i Vestfold ETABLERINGAV

. KRISELEDELSESAPPARATET
Beredskapsavdelmgen

F

ig n Fylkesmannenskalha forberedtetableringenav en krisestab
I Det skal være mulig à forsterke staben alt etter krisens omfang

n Krisestabens medlemmer bør primært utpekes blant de ansatte ved embetet

KGL. RES. Av 26. JUN 1998

Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

Fylkesmannen er KU’s regionale ledd

Skal samordne og iverksette tiltak

Bindeledd mellom sentralt og regionalt nivà og formidler av informasjon

, I Koordinere den regionale atomulykkesberedskapen

fn Tilrettelegging, veiledning og tilsyn i forhold regionale og lokale etaters beredskap



KFHSEHÅNDTERINGl FRED
Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen

 

 



2,,

1

   
   \

Fylkesmannen i Vestfold
Beredskapsavdelingen
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FLOMSONEKART
v/Hallvard Berg, NVE

Flomtiltaksutvalget (NOU 1996116)anbefalte at det etableres et nasjonalt
kartgrunnlag - flomsonekart -for de vassdrag i Norge som har størst
skadepotensial. Utvalget anbefalte en detaljert kartlegging. Metoden inkluderer
detaljkartlegging av terreng og profiler i elva, vannlinjeberegning og
flomfrekvensanaIyse.Det ble videre anbefalt at det arbeides videre med
metodeutvikling parallelt med utarbeidelsen av kart.

l Stortingsmelding nr 42 (1996-97) gjøres det klart at regjeringen vil satse på
utarbeidelse av flomsonekart i tråd med anbefalingene fra Flomtiltaksutvalget.
Satsingen må ses i sammenheng med at regjeringen definerer en bedre styring av
arealbruken som det absolutt viktigste tiltaket for å holde risikoen for flomskader på
et akseptabelt nivå. Denne vurderingen fikk sin tilslutning også ved behandlingen i
Stortinget.

Flomsonekart viser hvilke områder som oversvømmes ved flommer med ulike
gjentaksintervall. Flomsonekart vil utgjøre et viktig verktøy i arealplanlegging og
byggesaksbehandling i vassdragsnære områder, men vil også bedre grunnlaget for
beredskapsinnsats i flomsituasjoner og for risikovurderinger i vassdrag generelt.

Flomsonekartprosjektet

På denne bakgrunn er det nå satt igang et større prosjekt for kartlegging av de mest
flomskadeutsatte strekningene i Norge. I NOU 1996:16 er det vurdert som aktuelt å
kartlegge ca 3500 km elveløp til en beregnet kostnad av 45 mill kr. Prosjektet
gjennomføres i NVE-regi. Etter behandling av St.meld nr 42 (1996-97) i 1997, ble
prosjektet igangsatt med en bevilgning for 1998 på 2.5 mill kr. En rekke
medarbeidere i NVE vil bli engasjert i prosjektet, særlig knyttet til arbeidet med
hydrologiske analyser, hydrauliske simuleringer og GlS-analyse/ kartpresentasjon.
NVEs regionkontorer vil i utstrakt grad delta i arbeidet, blant annet for å sikre god
lokal kontakt.

De primære målgruppene for arbeidet er kommuner, fylkeskommuner og
fylkesmennene med anvendelsomràdene arealplanlegging og beredskap som de
mest sentrale. l tillegg vil NVEs egen forvaltning ha stor nytte av kartene i
forbindelse med flomvarsling, flomsikring og kontroll av kommunale arealplaner.
Andre som vil ha nytte av kartene er regulanter, tiltakshavere i og langs vassdrag,
politi/ redningssentraler m.fl.

l 1998 vil prosjektet fortsatt være i en forberedende fase. Det pågår et betydelig
arbeid med å dokumentere metoden i form av retningslinjer for hovedprosessene i
arbeidet og etablere et kvalitetssikringssystem rundt dette. Blant annet pågår
utredning av spørsmålet om en nasjonal database for tverrprofiler og digitale
vassdragsnivellement.

Parallelt med tilretteleggings- og dokumentasjonsarbeidet kartlegges delstrekninger



i flere vassdrag. l tillegg til Glomma- og Trysilvassdraget gjelder det Saltdalselv.
Driva, Daleelv i Høyanger og Heddøla ved Notodden. Her ble en del av
grunnlagsdataene samlet som ledd i oppfølgingsarbeidet etter Vesleofsen.
Ytterligere en rekke delprosjekter startes opp nå i høst. med profilering av
elvestrekningene. Det tas sikte på å ferdigstille de tørste kartene i løpet av 1998.

Anvendelsområder for flomsonekart

Kartet for områdene omkring Kirkenæri Grue i Hedmark (Figur....), viser for
eksempel at en rekke bygninger og viktig infrastruktur ligger innenfor 200-
årsflommen. Flomverkene i området er ikke dimensjonert for slike flommer. Kartet
viser derfor flomutbredelsen slik den er uten flomverk. Tilsvarende kart kan
produseres for 50-års-, 100-årsflom osv. Basert på de føringer som gis med hensyn
til akseptabel risiko, vil kommunen med slike kart ha et godt grunnlag for sin
arealplanlegging og byggesaksbehandling.

Flomsonekaitarbeidet gir også grunnlag for flomvarsling på en helt annen måte enn
vi har sett til nå. Ved hjelp av den hydrauliske modellen som må settes opp i
forbindelse med framstilling av kartene, kan et varslet flomforløp omsettes til
vannstander lokalt (kvantitativ varsling). Ved å gjøre en ny analyse av terreng mot
vannflate vil en i tillegg finne de arealer som vil bli oversvømt i henhold til
prognosen. Beredskapsapparatet lokalt vil dermed ha et mye bedre grunnlag for å
ta beslutninger om tiltak både i forkant av en flom og mens flommen pågår. Det kan
være beslutning om evakuering av befolkningen i et område, påbygging av
flomverk. bygging av midlertidige flomverk eller annet.

Ved kobling mellom de digitale kartdata for flomsonene og annen geografisk
informasjon som eiendoms/ bygningsdata (GAB), kan en eksempelvis få oversikt
over adresser for evakuering. Ved også å trekke inn skadefunksjoner for de
aktuelle byggverk, får en beregnet skadepotensialet, som igjen kan brukes ved
prioritering av innsats i flomsituasjoner. ‘

Flomsonekart gir også et forbedret beslutningsgrunnlag i forbindelse med tiltak i
vassdraget. Et eksempel vil være planlegging og bygging av flomverk. Sammen
med beregning av skader som opptrer ved ulike nivåer, gir kartleggingen et godt
grunnlag både for selve planleggingen og for kost/ nytte-analyser.

Hvordan framstilles flomsonekart '?

Flomsonekartleggingen, både i analyse og resultatframstilling (kartproduksjon),
bygger på digitale data.

Et vesentlig datagrunnlag ligger i terrenghøydene. Innsamling av terrengdata
samordnes med den øvrige teknisk/ økonomiske kartlegging i Norge ved at NVE
deltar som part i Geovekst-samarbeidet på linje med en rekke andre statlige etater
og kommunene. NVE er i Geovekst blant pådriveme for mer detaljert kartlegging av



høydeforholdene. Elveløpets form kartlegges ved å ta opp tverrprofiler. Dette er
opplysninger som det ikke er så mange brukere av, så her må vi ofte dekke hele
kostnaden.

Aktuelle flomvannføringer i området må beregnes og tilordnes et gjentaksintervall
gjennom en frekvensanalyse. Dataene om Vannføring og elveløpets egenskaper
benyttes i en hydraulisk modell som beregner en vannlinje for hver vannføring. For
kalibrering av modellen bør det fortrinnsvis finnes observasjoner av
flomvannstander lokalt fra kjente historiske flommer. Av vannlinjen utledes en
vannflate som kombineres med en digital terrengmodell i et GIS som beregner
oversvømt areal (flomsonen). For å gjennomføre disse analysene på en forsvarlig
måte, er det nødvendig å kombinere kompetanse innenfor flere områder -
hydrologi, vassdragsteknikk/ vassdragshydraulikk, landmåling, kartteknikk og GIS-
analyse.

Resultatet i form av flomsonekart viser pr definisjon oversvømt areal ved en eller
flere flommer med et gitte gjentaksintervall. Dataene fra flomsonekartleggingen gir
også grunnlag for andre presentasjoner. For eksempel kan en få framstilt dybdekart
ved de aktuelle flommer. Dette bør være et meget interessant tema i
beredskapssammenheng.

Utvalg_og prioritering av strekninger

NVE er i ferd med å utarbeide en flomsonekartplan. l planen prioriteres aktuelle
strekninger for flomsonekartlegging etter hvor store konsekvensene av flom er i de
ulike områdene. Et utkast har nå vaert ute hos kommuner, fylkesmenn m.fl. for
tilbakespill både mht prioritering og om viktige kjente områder er tatt med.

Hvilken rekkefølge de enkelte delstrekninger vil bli kartlagt i og hvilken framdrift vi
får i arbeidet, avhenger selvsagt av størrelsen på de årlige bevilgninger, men også
av andre forhold som f eks framdriften i kartleggingen i Geovekst. Faktisk
gjennomføringsrekkefølge innenfor flomsonekartprosjektet kan i betydelig grad bli
påvirket av de øvrige Geovekstparters prioriteringer. Flomsonekartleggingen skal
også samkjø res med dambruddsbølgeberegningene som dameierne er pålagt å
gjennomføre. Det tas sikte på samordning både av datainnsamling og
presentasjonsmåter.

Flomsonekart - et verktøy for bedre beslutninger

Flomsonekart er et verktøy som gir et bedre grunnlag for beslutninger knyttet til flom
og flomtiltak enn man ellers ville hatt. Det er grunn til å understreke ordet verktøy.
For at kartene skal få den tilsiktede effekt må de følges opp med beslutninger i
forvaltningen.

Kommunen må ta dem inn i sin planlegging og byggesaksbehandling. NVE skal stå
for faglige vurderinger og behandle kommunale arealplaner. Kartene effektiviserer
kommunenes og NVEs arbeid på dette området betydelig. l tillegg kommer andre
anvendelser, blant annet i forbindelse med beredskap og tiltaksplanlegging.



Ved at staten tar ansvar for å kartlegge flomtare i de mest utsatte områdene, bidrar
en til utjevning av belastningen som slik kartlegging innebærer for kommunene.
Dette er helt i tråd med annen faresonekartlegging, eksempelvis knyttet til snøskred
og fare for kvikkleireskred, der staten har tatt et betydelig ansvar.



FLOMVARSLING
V/ Inger Karin Engen, NVE - Hydrologisk avdeling

NVE etablerte en landsdekkende og kontinuerlig prognose- og flomvarslingstjeneste
våren 1989. Hensikt med flomvarsling er å begrense eventuelle skader pga. flom, og
å gjøre de beredskapsansvarlige og publikum best mulig forberedt på å takle
problemer som kan oppstå pga. flom.

Det stilles krav til både NVE og mottagerne for at et flomvarsel skal ha ønsket
virkning.

Det er pr. sept. 1999 åtte personer som veksler mellom å ha vakt i NVEs
flomvarslingstjeneste, én uke hver, 24 timer/døgn. I tillegg er det én bakvakt
mesteparten av tiden.

NVE har ca 150 målestasjoner med automatisk overføring av sanntids data for
Vannføring. Det overføres data fra disse målestasjoene automatisk hver morgen, og
ellers ved behov.
I tillegg er det ca. 15 målestasjoner med telefonsvarere.

NVE mottar fra DNMI, daglige nedbør- og temperaturdata fra 80-100målestasjoner, i
tillegg til kvantitativ nedbør- og temperaturprognose for ca 80 nedbørfelt, samt
meteogrammer for en rekke steder fordelt over hele landet. I tillegg kontaktes
vakthavende meteorolog i DNMI ved behov.

Informasjon om snø fås fra DNMls snøakkumualasjonskart, beregnet på bakgrunn
av nedbør~og temperaturdata, fra 23 snøputer og fra satellittbilder. l tillegg får vi i
noen tilfelle resultat av snømålinger utført av regulanter.

Historiske vannfø ringsdata benyttes som grunnlag for klassifisering av dagens data
som liten, normal eller stor Vannføring. De meteorologiske prognosene benyttes for
kjøring av hydrologisk modell for ca 50 nedbørfelt. Modellene er matematiske
etterlikninger av naturen, med store begrensninger, men er likevel et godt
hjelpemiddel for utarbeidelse av prognose.
Etter en kvalifisert vurdering av vakthavende hydrolog utarbeides kvalitativ prognose
og eventuelt flomvarsel. Vannføringsprognoser for hele landet legges på Internett
(http:\www.nve.no) og på NRK Tekst-TV side 319.

Det sendes ut flomvarsel når vannføringen ventes å oversige visse nivå:
Varsel om flom Vannføringen ventes å overstige middelflom (2-3 års

gjentaksintervall)
Varsel om stor flom Vannføringen ventes å overstige 10 års gjentaksintervall
Varsel om ekstrem flom Vannføringen ventes å overstige 100 års gjentaksintervall

Disse nivåene er de samme over hele landet og bygger på statistikk for historiske
data ved de enkelte målestasjonene. Vi vet imidlertid at det nivået som fører til
oversvømmelser eller andre former for flomskader kan variere svært mye fra
landsdel til landsdel, fra vassdragstype til vassdragstype, innenfor mindre områder
og over tid.



Det er derfor viktig å være oppmerksom på at et flomvarsel ikke nødvendigvis er et
varsel om skadeflom. Hvorvidt en viss Vannføring vil føre til skade, er bl. a. avhengig
av i hvilken grad det drives virksomhet langs vassdraget, om det finnes installasjoner
og hvor disse befinner seg langs et vassdrag. Kjennskap til dette skadepotensialet er
avhengig av god lokalkunnskap, og det er derfor beredskapsansvarlige hos
fylkesmannen og i kommunene, og til en viss grad NVEs regionkontor som har
mulighet til å avgjøre om et flomvarsel er et varsel om skade.
Det er gitt informasjon (brosjyre) til alle fylker og kommuner om hva som menes med
flom/stor flom og ekstrem flom, og det er beredskapsansvarlige der som må ta
stilling til om et flomvarsel skal initiere handlling.

NVE varsler lokal beredskap gjennom fylkesmannens beredskapsavdeling, som
vurderer behovet for videreformidling av varselet til kommunene. Hvem andre som
evt. skal få videresendt varsel fra fylkesmannen må avtales lokalt.

Nødvendig beredskap bør settes i verk dersom skadeflom ventes. Oraginseringen av
beredskapen er et lokalt ansvar.

En presisering av hvor flommen vil inntreffe, er samtidig en ekskludering av andre
områder. Når usikkerheten er stor når det gjelder hvor flommen vil slå til, er det ikke
forsvarlig å være mer presis. Vi prøver å være så presise som vi mener er forsvarlig.

NVE er klar over at lavt presisjonsnivå gjør situasjonen vanskelig for de som har
ansvar for lokal beredskap. Et slikt varsel er imidlertid et signal om at
beredskapsansvarlige må følge godt med på det som skjer i sin region /fylke/
kommune. Det er svært viktig at beredskapsansvarlige er klar over flomvarslingens
begrensninger. Hvis ikke, kan det være en fare for at et opplegg med varsling av
slike hendelser som flom, kan virke passiviserende på beredskapsansvarlige.
Hensikten er snarere tvert imot at beredskapsansvarlige skal få dette signalet om å
være oppmerksom - følge med.

NVE innførte sommeren 1998 en ny type varsel i tillegg til flomvarsel, nemlig ”Varsel
om lokale Oversvømmelser? Etter to år med nye og forbedrede flomvarslingsrutiner
har NVE sett flere eksempler på hendelser som kan gi minst like store skader som
flom kan føre til. Likevel omfattes de ikke av flomvarsel fordi vannføringen i elvene
generelt ikke blir spesielt stor. Hendelsene det siktes til er lokale Oversvømmelserog
erosjon forårsaket av relativt kortvarig og intens nedbør varslet for et gitt omrâde.
Dette fører til stor overflateavrenning, men ofte blir ikke vannføringen i elvene stor
nok til at det er grunnlag for flomvarsel, til tross for rask økning i vannføringen. NVE
har derfor innført "Varsel om lokale oversvømmelser".
Lokale oversvømmelser kan ha flere årsaker, som for eksempel tilstopping av
kulverter og andre avløpsveier eller kan komme som følge av lokale regnbyger.
Oversvømmelser som har en slik årsak, kan NVE selvfølgelig ikke varsle.

Hver vår sender NVE ut situasjonsrapport før snøsmeltingen setter i gang.
Situasjonsrapporten sendes til alle som også får flomvarsel. Den inneholder en
beskrivelse av snøforholdene i hele landet, og en kvalitativ presentasjon av scenarier
for vannføring ved forskjellig værutvikling. Situasjonsrapporten følges opp hver 2.-3.
uke til det vesentlige av smeltesesongen er over.



Risiko og sårbarhetsanalyser som metode
v/Roger Steen, Direktoratet for sivilt beredskap

Metode

Risiko- og sårbarhetsanalyse er en arbeidsmetode for systematisk kartlegging av
hendelser som kan representere en fare for mennesker, økonomiske verdier og
samfunnsviktige funksjoner.

Selve metodikken bygger på en grovanalyse der man identifiserer uønskede og
farlige hendelser i det området man ønsker å analysere.

l analysen ligger en kartlegging av årsaker til uønskede hendelser, sannsynlighet for
at de vil inntreffe, og oversikt over iverksatte forebyggende tiltak. l tillegg
gjennomføres en ressursanalyse, dvs. en gjennomgang av hvilke positive ressurser
som finnes og som en kan bygge videre på. Analysen følges opp med politisk eller
administrativ beslutning (avhengig av type virksomhet) av hvilke forebyggende og
skadebegrensende mottiltak som skal settes i verk lokalt, og hvordan arbeidet skal
følges opp.

Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) har utarbeidet en svært konkret og praktisk
veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser. Veilederen er et hjelpemiddel for den sivile
beredskap i kommunene, også i forhold til ulykkesrisiko. Mange andre typer
virksomheter har også tatt i bruk ROS-analyser, bla innen områder som år 2000-
problematikk og HMS.

DSB har i tillegg utarbeidet veiledere til bruk i kriseplanlegging i kommunene. Disse
benyttes i kommunenes arbeid for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art
eller omfang går ut over det som regnes som normalrisiko i fredstid.

Etterpåklok på forhånd

Mange tidligere ulykkeshendelser gir oss grunnlaget for å se behovet for å tenke
sikkerhet og beredskap i en tidlig faseslik at konsekvensene av ev. fremtidige
hendelser som f.eks flom og orkan, mv blir minst mulig. Målet må være å bygge opp
et trygt og robust samfunn.

ROS-analyser

- En ROS—analyse gir en systematisk oversikt over alle risiko.
Skadebegrensende tiltak- og sårbarhetsforhold. Analysen gir videre
grunnlag for å prioritere mellom tiltak.

0 Skadeforebyggende tiltak

Totale ROS-ananlyse

ROS-analysen som metode er såpass generell at den kan brukes innenfor de fleste
sektorer.
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svv RÅD

I arbeidet med ROS er følgende momenter viktig:
ø få oversikt over deres ansvar
ø vit hva dere må være forberedt på å takle (lovpålagte oppgaver, kartlagt risiko mv)
ø sett klare mål - prioriter
ø forebygg det som kan forebygges
ø bygg opp beredskap mot aktuelle krisesituasjoner
ø etabler et samarbeid (internt, med eksterne aktører)

ø åpenhet - dialog med befolkningen

Et planleggingsverktøy

ROS-analysene er et planleggingsverktøy for:
ø BIS - Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen
ø Etablering av Kriseledelse/utarbeidelse av beredskapsplaner

En risiko- og sårbarhetsanalyse kan danne modell for en resultatrettet arbeidsform i
det ulykkesforebyggende arbeidet. Utgangspunktet er en analyse av sårbarhet, og
mottiltak er av skadeforebyggende og -begrensende art. Jevnlig bruk av slike
analysen kan bidra til å utvikle en sikkerhetskultur i virksomheten.

Beredskapsmessige hensyn

I en rekke Stortingsmeldinger fremheves behovet for å beredskapsmessige hensyn i
samfunnsplanleggingen. Formålet er å:
ø redusere samfunnets sårbarhet - dermed å øke samfunnets trygghet og

driftssikkerhet
ø redusere behovet for særskilte krise- og beredskapstiltak. Det å vurdere risiko i

etterkant vil ofte være en fordyrende prosess i forhold til å vurdere risiko- og
beredskapstiltak i forkant av planleggingen.

BIS

Det er viktig å ta hensyn til risiko og sårbarhet i planleggingen. Målet må være å
unngå å bygge inn ny sårbarhet i samfunnet. Vurder risiko før ny arealutnyttelse (I
mange tilfeller kreves det en ROS—analyse i forkant av ny arealutnyttelse - jfr
Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og
bygningsloven - utgitt av DSB 1997.)

Viktige momenter

I forbindelse med planlegging av infrastruktur, bebyggelse og viktige
samfunnsfunksjoner er det klart nødvendig å vurdere sikkerhet og beredskap i
forbindelse med:
lokalisering
utforming
utrustning
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IK —Beredskap

Virksomheten bør etablere rutiner for kvalitetssikring av analysearbeidet og
oppfølging av dette. Internkontroll er en metode for å kvalitetssikre beredskaps-
arbeidet og et virkemiddel for å sikre helheten i beredskapsarbeidet.

DSB har utgitt «Veileder for departementer og statlige etater - internkontroll for
beredskapsarbeidet>>

AJOURHOLD

La ikke ROS-analyser ble en <<engangsjobb>>!
Risiko- og sårbarhetsanalyser må innarbeides til å bli en kontinuerlig prosess. Det
må etableres faste rutiner for revisjon av analysene for å sikre at nye opplysninger
og forandringer i system eller omgivelser blir ivaretatt og innarbeidet.

Risiko- og sårbarhetsanalyser er et planleggingsverktøy for å skape et sikkert og
robust samfunn. Analysen gir et grunnlag for å kunne ta sikkerhets- og beredskaps-
messige hensyn inn i planleggingen og derigjennom gjøre virksomheten og
samfunnet mer robust overfor påkjenninger og driftsforstyrrelser.

Ikke all risiko og sårbarhet kan elimineres totalt. Gode forberedelser kan likevel
bidra til at uønskede situasjoner inntreffer sjeldnere og med mindre dramatiske
skadevirkninger. Det er imidlertid ikke mulig å forutse alt som kan skje. Virk-
somhetene må derfor uansett regne med å bli stilt overfor situasjoner som krever
omstillingsevne for å møte og håndtere eventuelle krisesituasjoner.

Metoden er enkel å bruke. En suksessfaktor er å sørge for en bredest mulig
medvirkning fra ulike interne og relevante eksterne aktører.

INTERNETT

Direktoratet for sivilt beredskap har en egen hjemmeside på internett. Der kan man
laste ned ulike veiledere.

- Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser
o Veileder for Risiko og sårbarhetsanalyser i arbeidet med år 2000-problematikken

(målgruppe alle typer virksomheter)
- Veileder for intern kontroll i kommunal beredskap
- Veileder for kriseplanlegging i kommunene - Plan for kriseledelse
o Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og

bygningsloven

www.dsb.no
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ROS i ORKDAL KOMMUNE
v/Odd Kr. Selboe—Orkdal kommune

Bakgrunn: Orkdal bedt om å delta i prosjektet ”Risiko og sårbarhet i lokalsamfunnet?
l alt 5 prosjekter for å teste ut ROS-metodikk; trafikkulykker, smittevern, flom og to
større bedrifter (Orkla Exolon + Orkla Samvirkelag). Flomgruppa hadde følgende
oppgaven

- Lage realistisk grunnlag for analyse —Flomkart
- Gjennomføre ROS-analysen

ORKLA I ORKDAL
Orkla renner ca. 20 km fra grense mot Meldal til fjorden De siste 15 km går elva over
en elveslette med intensiv jordbruksdrift. Tyngre næringslivsetableringer og
boligbebyggelse er konsentrert om de siste 5 km av elva.

Vassdraget regulert siden midten av 70-tallet. Fravær av flom etter regulering,
kombinert med en kraftig bunnsenking (påskyndet av grusuttak og forbygninger) har
gjort at troen på at flom igjen vil kunne medføre problemer har minsket.

Flommene i Orkla har som regel et svært raskt forløp. De fleste flomsituasjoner
starter og avsluttes i løpet av en uke. Tidsforsinkelse flomtopp fra de øvre delene av
vassdraget til Orkdal ca. 1 døgn.

FLOMKARTET
Flomkartet er utarbeidet på grunnlag av;

1. Profiler med beregnede flomlinjer (10-, 50-, 100 og lOOO-årsflom),
2. Kart (for de fleste områdene ØK),
3. Lokalkunnskap

Flomsonekartet er digitalisert og kan benyttes til analyser sammen med annen
stedfestet informasjon

ROS - ANALYSEN
Analysen baserte seg på flomkart og en gjennomgang av mulige konsekvenser av
modellflommene for ulike virksomheter. ROS metodikken synes i utgangspunktet
være bedre tilpasset mindre komplekse hendelser enn flom. Men bruk av
tankegangen og ved å tillate seg relativt røffe anslag gir metodikken mening for å få
oversikt både med hensyn til beredskap og kommunal planlegging.

Resultater:
Liv og helse: Ingen akutte faresituasjoner - ikke uakseptabel fare uansett
flomstørrelse.
Fare i hovedsak knyttet til arbeid i og ved elv i en flomsituasjon.



Miljø: Ikke uakseptabel fare. (Fravær av stor flom de siste årene en større
miljøbelastning sett fra miljøvernleder synspunkt.!)

Økonomi : Det konkluderes med at flommen må bli relativt stor (50-års flom og
større) før det oppstår vesentlige skadevirkninger. Mindre flommer kan medføre
skade på installasjoner i elva som forbygninger og flomvern.

l forhold til økonomiske betraktninger er det kanskje et tankekors at det blir fokusert
så mye på flom i hovedvassdraget. Skader fra bekker og små vassdrag medfører i
sum sannsynligvis langt større skader enn flommene i hovedvassdragene.

ER ROS-ANALYSEN OG FLOMKARTET NYTTIG FOR ORKDAL KOMMUNE?

1. Arealforvaltning - planlegging og enkeltsaksbehandling.
Kommunen bedre i stand til å forebygge skader ved å;

- ikke ta i bruk arealer som er/kan bli flomutsatte,
- sette krav til bebyggelse/virksomhet i områder som kan bli flomutsatte

Planer og byggesøknader blir sjekket opp mot flomsonekartet. Retningslinjer for
arealbruk i flomutsatte områder planlegges tatt inn i kommuneplanen ved neste
revisjon. Naturlig å stille ulike krav til ulike virksomheter med hensyn til hvor bygging
skal bli tillatt og forutsetninger for å ta i bruk arealer.

2. Beredskapsarbeidet
Hvorvidt arbeidet vil være til hjelp den dagen en viktig flomsituasjon oppstår vet vi
ikke. Sannsynlig at arbeidet vil være til nytte
1. i forhold til at modellflommer er kartfestet og
2. ved at det er gjort en relativt oversiktlig vurdering av hvilke skader som kan

inntreffe og at forhold som ikke forventes gi vesentlige skadevirkninger er vurdert.

Videre står man langt bedre rustet til å sende ut målrettet informasjon. l forbindelse
med flomfaren vår/forsommer 1997 kunne vi, ved hjelp av en kobling mellom digitale
flomkart og MABYGG-registeret gå ut med informasjon til de mest utsatte
eiendommene. Enda bedre muligheter i dag ved direkte kobling mot GAB (oppdaterte
adresselister).

3. Andres bruk av ROS - virksomheter i flomutsatt område.
Tilbakemeldinger har så langt vært sparsomme. Det lokale E-verket benytter
flomsonekart når det er snakk om plassering av trafoer i elvenære områder.



BEREDSKAPSPLANLEGGING VED VASSDRAGSULYKKER
v/ Dag Bachke, NVE, region Midt-Norge

FORMELLE FORHOLD OG HJEMMELSGRUNNLAG

Gjeldende damforskrifter ble gitt med kgl.res. av 14. november 1980 med hjemmel i
Vassdragsloven av 15. mars 1940 og gjort gjeldene fra 1. januar áret etter.
Damforskriftenes pkt 5.3.3 gir NVE hjemmel for à kreve beredskapsplaner for
vassdragsulykker.

Energilovens §6.3gir dessuten hjemmel til à kreve beredskapsplaner for krigs- og
sabotasjehandlinger.

Pàlegget om beredskapsplaner mot vassdragsulykker ble gitt 28. mai 1993. Som fase 1
har NVE pàlagt eiere av vassdragsanlegg i klasse 1, 2 og 3 à utarbeide
beredskapsplaner for forhindring av vassdragsulykker innen 1. september 1994. I fase 2
skal eiere av dammer i konsekvensklasse 1 og 2 gjennomføre
dambruddsbølgeberegninger som grunnlag for planer for redning og evakuering.

Beredskap er à kunne gripe inn ved fare for unormale situasjoner eller nàr slike
situasjoner inntreffer.

l "sikkerhetshàndbok for vassdragsanlegg” har NVE utarbeidet en retningslinje for
beredskapsplaner ved vassdragsulykker (retningslinje 2). Retningslinjen er ment som et
hjelpemiddel for à utarbeide en operativ beredskapsplan og den angir eksempel pà
hvordan en beredskapsplan kan bygges opp og inndeling er gjengitt nedenfor.
Del 1 Startfase
Del 2 innholdsfortegnelse
Del 3 Organisasjon
Del 4 Varsling
Del 5 lnnsatsplaner
Del 6 Ressurser
Del 7 Informasjon
Del 8 Samband
Del 9 Øvelser
l det etterfølgende vil jeg fokusere Del 5 lnnsatsplaner.

ANALYSEFASEN

For à kunne utvikle lnnsatsplaner i en beredskapsplan er det nødvendig à analysere
konsekvensene av forskjellige unorrnale situasjoner som kan oppstà ved det aktuelle
anlegg. De unorrnale situasjoner kan defineres i to grupper; naturgitte forhold (ytre
pàkjenninger som flom, storm, ras, etc.) og funksjonssvikt (mekanisk svikt av
konstruksjon/konstruksjonsdel, overfø rings- og styringssvikt, administrativ svikt, etc.)

Det mà vurderes hva som kangàgalt under de ovenfornevnte forholdog hva
vassdragsanlegger tàler av påkjenninger. Analysen kan avdekke behov for à utføre
ulykkesforebyggende tiltak eller lage lnnsatsplaner. Den vil ogsá gjøre det mulig à
definere grenseverdier for kritiske vannstander, lekkasje mv. Dokumentasjon av
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analysen hører ikke hjemme i den operative beredskapsplanen. men skal være til hjelp
ved utarbeidelse av innsatsplaner.
PRAKTISK GJENNOMFØRING

Analysen bør gjennomføres som et tverrfaglig gruppearbeid. Sammensetning av
gruppen er viktig mtp å hente fram mest mulig kunnskap om det aktuelle anlegget. Det
er viktig å samle erfaring fra drift og tilsyn (damvokter/driftspersonell), kunnskap om
vassdragsanleggets oppbygging og evt skadehistorie (VTA eller andre i organisasjonen
evt med supplement fra prosjekterende konsulent), kompetanse på den aktuelle
damtype inkl. fundamentforhold, avløpsforhold mv (f.eks. konsulent). De som har en
rolle i beredskapsorganisasjonen ved vassdragsulykker bør også delta (VTA,
damvoktere, de som går vakt på driftssentralen etc.)

l det etterfølgende er det lagd en oppsummering av hvordan man kan jobbe seg
gjennom en analyse.

* HENTE FRAM DOKUMENTASJON
* IDENTIFISERE HENDELSER
* BEFARING
* SKAFFE MANGLENDE DATA/BEREGNINGER/VURDERINGER
* SORTERE HENDELSER
* DEFINERE GRENSEVERDIER
" LAGE ANALYSERAPPORT, herunder;
* PRIORITERE ULYKKESFOREBYGGENDE TILTAK
' LAGE INNSATSPLANER

Disse punktene er ment som en huskeliste og må ikke nødvendigvis følges slavisk. Det
kan f.eks. vise seg nødvendig å endre rekkefølgen og/eller å gjenta et eller flere punkt.
Anleggets kompleksitet (og til en viss grad tilstand) vil naturligvis påvirke omfanget av
analysen og valg av analysemetode. Analyse av en enkel betongdam med fast
overløpsterskel krever ikke de samme ressurser som et anlegg bestående av flere
damtyper med manøvrerbare flomløp. Størrelse og omfang av analyserapporter og
innsatsplaner vil følgelig også variere avhengig av anleggets kompleksitet.

lnnsatsplanene bør lages korte og konkrete. Man kan ikke lage seg innsatsplaner for
alle tenkelig hendelser for det oppstår alltid situasjoner man ikke har tenkt gjennom ved
utvikling av planen og man må improvisere for å finne løsninger der og da.

ØVELSER

For å utvikle beredskapsplanen, trene beredskapsorganisasjonen slik at de involverte
finner sin rolle er det viktig at planen øves jevnlig. Skal man kunne improvisere er det
viktig at aktørene kjenner sin rolle i beredskapsorganisasjonen og at de samarbeider
godt

Erfaringer viser at det er viktig at _e_nperson har ansvaret for å føre logg.

Beredskapshendelser trekker ofte ut i tid. Det er derfor viktig at man har avløsere til de
involvert i beredskapsorganisasjonen.

l



DAMBRUDQSBQLGEBEREGNINGER
V/ LarsGrøtta,NVE- Sikkerhetsavdelingen

Innledning
l medhold av “Forskrifter for tilsyn med anlegg i vassdrag' § 4, ble det innført krav
om internkontroll for eiere av vassdragsanlegg underlagt offentlig tilsyn fra 01.07.93.

Et internkontrollsystem for vassdragsanlegg inneholder krav til dameier vedrørende
organisasjon, nøkkelpersoners ansvar og kompetanse, tilsynsrutiner, rapportering og
beredskapsplanlegging.

Beredskap er som kjent " å kunne gripe inn ved fare for unormale situasjoner eller
når slike situasjoner inntreffer".

Beredskapsplanlegging tilknyttet vassdragsanlegg underlagt offentlig tilsyn er ment å
dekke 2 faser :

Fase t : Utarbeide en operativ beredskapsplan med innsatsplaner i forbindelse med
unormale situasjoner som kan tenkes å oppstå i et vassdrag. Unormale situasjoner i
et vassdrag kan vaere flom (med fare for erosjon, tilstopping av flomløp, etc), storm
(overskylling, bølgereosjon), ras i magasinet, mekanisk svikt i konstruksjonen
(lekkasje, erosjon, lukeforkiling, opptrekksbrudd, strømforsyningsbrudd, etc).

Fase 2 :Alle dameiere med vassdragsanlegg i bruddkonsekvensklasse 1 og 2 skal
gjennomføre dambruddsbølgeberegninger for utarbeidelse av et dambruddsbølgekart
som grunnlag for redningsmyndigheters varsling og evakuering, dersom ekstrem-
situasjonen dambrudd oppstår. Beregningene skal fortelle hvor lang tid det tar for
bruddbølgen å nå bestemte områder i vassdraget nedstrøms, hvilke områder som blir
neddemt, hvor høgt og hvor hurtig bølgen stiger, hvor stor vannføringen blir, etc.

Kriterier for plassering av vassdragsanlegg i bruddkonsekvensklasse, jfr etter-
følgende tabell.

i BETEGNELSE KLASSE SKADDEPOTENSlALE

ANTALL BYGNINGER *)

Store
bruddkonsekvenser j t > 20

Middels i < 20 T
bruddkonsekvenser 2 > O

Små
bruddkonsekvenser 3 O

") I tilleggtas hensyntil for eksempelinfrastruktur,miljø,tap av produksjonog
produksjonsmidler

Med bygninger menes bolighus eller andre bygninger der mennesker oppholder seg noen tid



Beregninger
Som grunnlag for etablering av beredskap som forutsatt under fase 2må det
foreligge beregninger av dambruddsbølger for de aktuelle dammer og vassdrag. For
krigssituasjonen ble det fra slutten av 1960-tallet og fram til midten av 1980-tallet
utført dambruddsbølgeberegninger fra de største og viktigste dammene i Norge, av
tidligere Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemd (KSFN). Beregningene ble utført for
hånd etter en forenklet modell, men man var usikker på nøyaktigheten i
beregningene med tanke på om noe av materialet kunne brukes om igjen.

Det var følgelig behov for å teste ut en eller flere matematiske modeller for beregning
av dambruddsbølger. I tillegg måtte det utarbeides en teknisk brukerveiledning som
beskriver framgangsmåten for gjennomføring av beregningene.

Det ble igangsatt et prosjekt i 1993, kalt "Prosjekt dambruddsboIgeberegninger".
Arbeidet ble ledet av en styringsgruppe bestående av :

Lars grøttå, NVE-Sikkerhetsavdelingen, Oslo
Dag Bachke, NVE-Sikkerhetsavdelingen, Tr.heim
Knut O. Aamodt, Energiforsyningens Fellesorganisasjon
Bjørn H. Berge, Trondheim Energiverk

Første del bestod i å modellere beregninger i Namsenvassdraget i Nord-Trøndelag
med den PC-basserte modellen BOSSDAMBBK, utført ved SINTEF- Bygg og
miljøteknikk, og modellen MIKE 11, utført ved NVE, Hydrologisk avdeling. Det ble
brukt samme inngangsdata.

Prosjektet ble videreført av SINTEF- Bygg og miljøteknikk v/seniorforsker
Morten Skoglund, med følgende delprosjekter :

- Analysere og sammenligne de PCS-baserteberegningsmodellene BOSSDAMBRK og MlKE 11.
- Litteraturstudie med søk i internasjonale databaser av tidligere utførte undersøkelser på

dambruddsbølgeberegninger
- Kontroll av eksisterende KSFN-beregninger, med tanke på å vurdere forenklingene i

beregningene sammenlignet med full dynamisk beregning etter de PCI-basertemodellene
o Følsomhetsanalyse på inngangsparametre i modellene (profiltetthet, manningstall,

innløpshydrogram, initialvannføring, profilbredde, ikke-aktivt strømningsareal, etc.)

Etter at prosjektene ble avsluttet er arbeidet videreført med utarbeidelse av en
veiledning kalt "Veiledning for dambruddsbølgeberegninger"_ Foreløpig utgave ble
ferdig i 1997, og det ble lagt vekt på en veiledning med klare og entydige regler.

Veiledningen er blitt evaluert i forbindelse med gjennomføring av damdruddsbølge-
beregninger i fire utvalgte vassdrag, med simulert brudd påfølgende dammer :

Dam Nesjøen, Neavassdraget. Trondheim Energiverk
Dam Svartevatn, Åna-Siravassdraget, Sira-Kvina kraftselskap
Dam Viddalsvatn, Aurlandsvassdraget, Oslo Energi
Dammer ved Songavatn og
Bitdalsvatn, Tokkevassdraget, Statkraft SF

Veiledningen foreligger nå i endelig utgave, og skal senere inngå som en retnings-
linje i Forskrifter for dammer, som for tiden er under revisjon.



De viktigste elementene i en dambruddsbølgeberegning er :
- lnnløpshydrogram til magasin
- Routing i magasin
- Utløpshydrogram fra dambrudd

Avhenger av bruddforløpet (form, størrelse og tidsforløp)
0 Routing av utløpshydrogram

Beskriver flombølgens vandring og avhenger av :
- utløpshydrogrammets form og størrelse
- tverrprofiler av vassdraget
- friksjonsforhold
- initialvassføring i vassdraget
- tverrprofilsendringer
- bunnhelning

Der det er mulig bør arbeidet med dambruddsbølgeberegninger samkjøres med
NVEs flomsonekartleggingsprosjekt med tanke på datainnsamling og presentasjon.

NVE krever et sertifiseringskurs av personer som utfører dambruddsbølge-
beregninger, som oppnås ved et 4 dagers gjennomført kurs i regi av SINTEF i
Trondheim. Til nå har 22personer gjennomgått kurset.

Presentasjon
Som nevnt foran skal det gjennomføres dambruddsbølgeberegninger som grunnlag
for redningsmyndigheters beredskapsplaner med tanke på varsling, evakuering og
redning. Beregningene forutsettes gjennomført for 2 flomsituasjoner
(initialsituasjoner) i vassdraget, henholdsvis ved stor initialvannføring
(dimensjonerende avløpsflom Odim),og ved moderat initialvannføring
(middelflom, Om). Det skal utarbeides dambruddsbølgekart for hver situasjon.

Dambruddsbølgeberegninger kan også benyttes i forbindelse med klassifisering av
dammer dersom det reises tvil om plasseringen i klasse. l beregningene skal
benyttes den initialvannføring som gir størst konsekvenser for berørt område ved
dambrudd.

Presentasjon på karter :
o I bebygget område på økonomisk kart (115000):

- plassering av benyttede profiler med profilnr.
- vannlinjer for maksimal bølgeutbredelse
- skravering av areal for maks. bølgeutbredelse

o På hele beregningsstrekningen på kart M 711 (1 : 50 000):
- plassering av benyttede profiler med profilnr.
- ankomsttid for bølgefront
- ankomsttid for bølgetopp
- kotehøyde bølgetopp
- maks. vannstandsstigning
- vannhastighet bølgetopp

- vannføring

Dambruddsbølgeberegninger er foreløpig å betrakte som begrenset rnateriíile.
materiale som i henhold til Sikkerhetslnstruksen kun skal brukes til tjenest ige
behov?



Presentasjon av dambruddsbølgekart

Informasjon til publikum
V/ Per Christian Bøe, GLB.

Innledning og bakgrunn
l norsk energiforsyning opplever vi sjelden de store ulykker. Katastrofer, som for eksempel
større dambrudd, har vi ”aldri” opplevd. Det er et alminnelig synspunkt at vi i Norge holder
et høyt sikkerhetsmessig nivå på dette området. Vi må likevel erkjenne at større ulykker og
katastrofer kan inntreffe, også hos oss. At man har en total beredskap vil sannsynligvis
være avgjørende for om man mestrer slike ulykker eller katastrofesituasjoner på en måte
samfunnet vil akseptere. Planer for hvordan man skal ivareta informasjonsfunksjonen -
lnformasjonsberedskapen - er en helt nødvendig del av en slik Kriseberedskap.

Hvorfor er det viktig med en informasjonsberedskap?
Selv om det er behovet for en informasjonsberedskap for eventuelle
større dambrudd som er bakgrunnen for foredraget, vil prosedyrene og
virkemidlene langt på vei bli de samme uansett hvilke typer "informa-
sjonskriser" de skal bidra til å løse. En dameier vil derfor ha nytte langt
ut over dette, ved å etablere en god beredskap også for informasjon.

Samfunnets krav om informasjon har vokst raskt de
siste årene, og massemediene har stått sentralt i den-
ne utviklingen. Berettiget krav om informasjon kommer fra mange hold:
Medarbeidere, lokalbefolkning, myndigheter og alle typer medier.
Sett på denne bakgrunn vil informasjon kunne være et viktig redskap for å
styre utviklingen av en krisesituasjon. Ved hjelp av tidlig og riktig informa-
sjon kan man oppnå at de berørte eller publikum reagerer og handler "rik-
tig". Dermed kan man begrense skadevirkningene for eksempel ved at
man unngår at det oppstår panikk. 

lnformasjonsfilosofi for Kriseinformasjon
Kriseinformasjon bør være av ”åpen” type, mens det samtidig er klart at måten den når ut
til målgruppen på er ganske avgjørende for virkningen. I dagens mediebilde er det derfor
viktig å være ”pro-aktiv”, informere i forkant. Dette sikrer gode relasjoner til de ulike media,
og reduserer sjansen for å ”bli .tatt med buksene nede". Slike tlllitsforhold må imidlertid
opparbeides over tid, og krever derfor strategi og en engasjert holdning både i ledelse og
organisasjon. ”Folk vil vite sannheten” er en god ledetråd å jobbe etter.
Utfordringen ved informasjon fra dambruddsbølgeberegninger blir å fortelle herr og fru
Pettersen at huset deres vil ligge 2,5 m under vann, ca fire timer etter at Stordammen har
røket; uten at de får angst, og slik at de fortsatt ønsker a”bo der!

Damforskrifter og dambruddsbølgeberegninger .
Lovverk og forskrifter er under utvikling, og tar naturligvis tid fordi det er mange som er be-
rettiget til å ha en mening om innholdet. Nye damforskrifter er nå i den siste høringsrun-
den, og i forbindelse med nye bestemmelser som kommer, har NVE gått ut med krav til
eiere av 800 av Norges 2500dammer om å gjennomføre dambruddsbølgeberegninger.
Resultatene herfra skal fremstilles både som kart og på annen måte. Dette er bakgrunnen
for at energibransjen nå forbereder seg på å presentere dambruddsbølgekart fra bereg-
ningene (møte hos Enfo 29; september 1999).

 
 



Parallelt med utviklingen av de nye forskriftene er det utarbeidet:
- egen veileder for dambruddsbølgeberegninger,
- en egen veileder for informasjon om dambruddsbø/geberegninger, med konkrete for-

slag til aktiviteter og tiltak for å informere. Spesielt er det arbeidet mye med strategien
for å presentere resultatene.

Pålegg om beregninger ble gitt fra NVE våren 1999.
Beregningene er startet opp for de viktigste dammene.
Enfo har tatt initiativ overfor aktuelle dameiere, ved å distribuere veilederen og i høst kalle
sammen til møte.
Kart skal utarbeides, og disse skal vise konsekvensene av et evt. dambrudd.
Beredskapsapparatet skal involveres, og informasjon skal gå til alle som bor i nærheten av
en større dam.

Innhold i kart og tabeller
Kartene og den informasjon som skal finnes på og evt. i tillegg, må være gjort slik at det
kan forstås av brukerne. Brukerne vil være både internt hos dameier (faglig) og i rednings-
apparatet (oversiktsnivå) og av ”fotfolket” (som skal løpe rundt i en gitt situasjon og for-
midle budskapetl).
Det skal brukes digitale kart i M 125.000for tettsteder og der flere mennesker berøres. I
områder med kun enkelthus kan fargelagte kart i M 1:50.000 benyttes, bare man sikrer
god markering av berørte bygninger. På kartene skal det være tabeller med informasjon
om bølgehøyder, ankomsttider for bølgefront, kotehøyder for bølgetopp og startvannstand,
og vannhastigheter.
Hvorvidt det skal utarbeides kart også for ”Hvermansen”, er ikke bestemt.

Ansvarsforholdene
Det er viktig at dameier er klar over ansvarsdelingen i en krisesituasjon.
Dameier tar de konkrete fakta om sitt ansvarsområde (eks. dambruddet),
mens redningstjenesten tar seg av ulykkens omfang, med varsling etc.  
Oppsummering
Utfordringen for informasjonssektoren ligger i å kommunisere slik at meldinger forstås og
”riktig” respons oppnås. Viktigheten av å informere i forkant er påpekt, og overganger og
ansvarsområder mellom "forhåndsinformasjon”, ”kriseinformasjon” (faren er overhengen-
de) og "varsling" (ulykken har allerede skjedd) er forsøkt illustrert.
Etter pilotarbeider i 1998, NVEs pålegg i 1999 og Enfos påfølgende offensiv bør denne ty-
pen kriseinformasjon kunne presenteres på en enhetlig måte, til riktig nivå og til rett tid.
(Dette er i hvert fall ambisjonenl)
Målet med dambruddsbølgekartene er at redningsapparatet i den enkelte kommune skal
få resultater de forstår, og kan utarbeide sine planer etter. Gjennom et slikt samarbeid bør
det være mulig å bringe resultatene fra dambruddsbølgeberegningene ut til dem som vil bli
direkte berørt uten å skape panikk. I tillegg har man antagelig fått en gevinst i en bedret
kontakt mellom dameiere og lokale ansvarlige.
Folk skal få kunnskap om - faren for et eventuelt dambrudd, og

- konsekvensene ved et evt. dambrudd

”Hvor trygg er denne dammen ?”
(Dette skal vi kunne svare pål) 



BEREDSKAPSØVELSER
vNidar Nebdal Svendsen, Statkraft

BEREDSKAPSØVELSER
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DAMBRUDDSVARSLING.

v/Kjell Askildt, Hol lensmannskontor

Historikk

Når det gjelder kraftdammer har vi i Norge lange tradisjoner på grunn av vår særegne
topografi og våre mange vannfall. Til å begynne med var utnyttingen av vannkraflen
uorganisert, og det var ikke stillet spesifikke krav til de dammene som ble satt opp,
utover at de selvsagt skulle være solide.

Hvorvidt de var solide var det erfaringene som avgjorde og mange dammer holdt ikke
mål. Vi hadde en rekke dambrudd, både store og små som fikk større eller mindre
lokale konsekvenser.

Vi lærte etter hvert å bygge solide dammer som ikke lot seg verken undergrave eller
briste.

Utnyttingen av vannkraften ble konsesjonsbelagt og da kom også de spesifikke
kravene til dammene, uansett hvilken konstruksjonsvariant som ble valgt.

Dambrudd ble ikke sett på som en aktuell problemstilling under normale forhold i
fredstid.

Dameierne utviklet etter hvert et meget bra kontroll - ettersynsprogram for dammene,
men spørsmålet ble hele tiden om dette også dekket det uforutsette.

Som følge av tidligere erfaringer samt våknende oppmerksomhet knyttet til farene
ved et (utenkelig?) dambrudd, spesielt dersom det skulle oppstå en dominoeffekt av
brudd i dammer, tok Sivilforsvaret for seg enkelte spesielt utsatte områder, Hallingdal
og Sirdal, etter pålegg fra Industridepartementet, gjennom en Kgl.res av 20. august
1965. I disse utsatte områdene hadde man først og fremst en krigssituasjon i tankene
idet dambrudd i fredstid ble sett på som meget lite sannsynlig.

Den Kgl.res. av 20 august 1965 omhandler sikringstiltak av visse damanlegg. l pkt 1
i denne kgl.res. ble Oslo Lysverker som dameier pålagt å treffe visse varslingstiltak
for en del dammer i Øvre Hallingdal.

Ansvarsforholdene og systemet ble lagt opp slik at :

- Olje- og energidepartementet pekte ut de dammene det skulle bygges
varslingssystemer for.

- Dammens eier og bruker ble gjort ansvarlig for å bygge varslingssystem fra
dammen og frem til første meldested med døgnvakt. Dette er vanligvis en
kraftstasjon.
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Sivilforsvarskretsen ble gjort ansvarlig for å varsle befolkningen i de
aktuelle områdene.

Kommunene ved de kommunale beredskapsråd fikk ansvaret for å legge
opp evakueringsplaner for alders- og sykehjem, skoler m.m. i kommunene.
Jfr. Sivilforsvarsloven § 41.

I denne Sivilforsvarskretsen ble varslingssytemet bygget ut slik:

Første meldested: Ruud kraftstasjon, Hovet.

Nærsonen:

Fjernsonen:

Her registreres dambrudd ved signal over eget varslingssystem.
Sivilforsvarets styringsenhet som er knyttet til Sivilforsvarets
tyfonanlegg, styres derfra.

l kommunene HOL - ÅL - GOL, innenfor 2 timers varslings-
grense, er det satt opp 36 varslingsanlegg. Disse utløses auto-
matisk fra Ruud kraftstasjon.
Samtligehusholdningeri kommuneneHOL- ÅL- GOL- NES-
FLÅ og KRØDSHERAD har fått tilsendt en plakat som viser hvor-
dan de skal forholde seg i tilfelle dambrudd.

l kommunene NES - FLÅ - er varslingen tenkt utført ved at:
A) Brannalarmen utløses i begge kommunene fra alarm-

sentralen på Ringerike. De første som møter fram setter i
gang varsling av befolkningen med høytalerbil.

B) I tillegg iverksettes telefonvarsling etter egen plan i hver
kommune.

Fjernsonen utenfor egen krets:
Kongsberg og Drammen politidistrikter varsles om dambrudd/
flom i Hallingdal. Sivilforsvarskretsene orienteres.

l mitt tjenestedistrikt er Hol det nærmeste tettstedet i forhold til et dambrudd, og be-
folkningen der har mellom 15 og 60 min til rådighet for å komme seg i sikkerhet. Den
spredte bebyggelsen nærmere dammene har selvsagt kortere tid til rådighet.

Sivilforsvaret har sendt ut meddelelser til befolkningen i de utsatte områdene om
hvordan de skal forholde seg ved et eventuelt brudd, slik:

Når signalet om dambrudd går, skal du, hvis du har tid:
varsle alle i nærheten som kanskje ikke har hørt signalet
hjelpe andre som har vanskeligheter med å komme seg fram
eventuelt slippe løs husdyr
ta med batteriradio og litt mat
ikke bruk telefonen unødvendig
ikke lag tra fikkork
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Videre er det Iageten enkel og lett forståelig skisse over evakueringsveiene og
tilflytningsområdene for den enkelte.

Det er ogsåutarbeidet en VARSLINGSPLAN som skal borge for at Varslingen blir
100% og sørger for at evakueringen iverksettes såsnart og såeffektivt som mulig.

Et slikt system må prøves hvert årog de tekniske installasjonene må vedlikeholdes
slik at verdien hele tiden er optimal.

Varsling i praksis.

Når bruddet er et faktum eller når storflom er et faktum er det maktpåliggende er å få
varslet de menneskene som oppholder seg i eller langs den traseen vannet forventes
å ta.
Det er av avgjørende betydning å fåi gang en virkningsfull varsling så raskt som
mulig. Vannet stopper nemlig ikke opp uten videre og det forårsaker store skader på
sin veg fremover.

I mitt distrikt kan vi i værste fall risikere en dominoeffekt dersom Stolsvassdammen
skulle ryke. Riktignok er mulighetene for dette mikroskopiske, men dog.

Da er vi tilbake til utgangspunktet.
Hvordan kan vi få til en mest mulig effektiv og effektfull varsling?

Varsling.
Direktoratet for Sivilt Beredskap står for Varslingen i dag, der varsling er utbygget.
Varslingen skjer som en kombinasjon av tyfon signaler og direkte varsling på
telefonlinjer til berørte institusjoner.

Men er dette tilstrekkelig?

Etter min oppfatning må varslingen inndeles i fire stadier.

Grønn - Normalsituasjonen, trenger ingen tiltak eller beredskap utover
de vanlige/normale prosedyrene for vedlikehold og beredskap.

Blå- Lengre perioder med regn som fører til metning av jordsmonnet
(og/eller event. samtidig økt tilsig av smeltevann) med unormal høy
fyllingsgrad av dammene somfølge.

Tiltak:
Generell omtale av situasjonen i media.
Varsling via telefaks om situasjonen til tylkesmennenes beredskaps-
kontorer med videreforsendelse derfra til berørte politimestre og lens-
mannskontorer for varsling av aktuelle Sivilforsvarskretser.
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Gul- Overrenning av dam(mene) til tross for at sikkerhetsslusene er helt
åpne. Påtagelig økning av vannføring i elver som følge av overrenning
og/eller annet naturlig tilsig.
Tiltak:
Generell varsling til befolkningen via TV og radio om flomfare, og
spesiell varsling til de distrikter som åpenbart vil bli berørt av flom.
Via fylkesmennenes beredskapskontor, varsling til berørte politimestre
og lensmannskontorer, med anmodning om å diskutere et eventuelt
evakuerinqsbehov med berørte institusjoner og skoler.

Rød - Dambrudd eller annen årsak til akutt, kraftig økning av vannføringen i
elver og/eller vassdrag.
Tiltak:
Utløsning av alarmsignal - tyfon, samt direkte varsling til institusjoner,
skoler, etater og andre som av forskjellige årsaker har behov for direkte
varsling.

Hensikt.
Hensikten med en slik gradering og opptrapping av Varslingen, er å gjøre både
befolkningen generelt og skolene samt institusjonene spesielt, våkne for situasjonen
slik at eventuelle evakueringstiltak blir iverksatt i tide i forhold til behovet.

l dag får vi varsler fra NVE i værmeldingene over TV og radio og via beredskaps-
kontoret hos fylkesmannen ved fare for flom. Men det er ikke automatikk i at slike
varsler viderebefordres spesielt til berørte skoler og institusjoner.

Tidsaspektet.
Dameierene og NVE skal ha laget flomkart som viser flomutviklingen i tenkte situa-
sjoner. Disse kartene er viktige i evakueringsplanleggingen og den generelle evaku-
eringen må skje med prioriteter i forhold til disse.

Varslingsmåter.
Erfaringene med tyfoner tror jeg er gode. Problemene med disse er imidlertid ved-
likeholdet og jevne prøvinger. Oppsetting og vedlikehold krever midler som sann-
synligvis blir borte blant andre prioriteringer. Jeg synes det derfor ville være rimelig at
dameiere ble pålagt å avsette et årlig beløp til oppsetting, drift og vedlikehold av
tyfoner til varsling av flom.

l tillegg til tyfonene må det varsles til skoler og institusjoner direkte via telelinjer.
Slike varsler må ha en overstyring, slik at de kommer frem selv om skolens og/eller
institusjonens telelinjer er opptatt.

Vi må også sikre oss at sivilbefolkningen for øvrig er varslet og har påbegynt
evakuering. l dag skjer dette med en høytalerbil som kjører rundt i de utsatte
områdene mens det spilles av et lydbånd som orienterer befolkningen.

I tillegg til denne høytalerbilen bør det være mulig å komme inn på faste høyttaler-
installasjoner i de utsatte områdene, så som skoler, idrettsanlegg o.lign..
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Utpekt nøkkelpersone ll(Politi, Siv . forsv. ,HV, Hj elpekor psmedl. ,Bra nnvesen,
Kommunenes”u tepersone ll”,etc. )må fo rsikreseg om at alle innenforde res
ansvarso mrådeervarsletogharfors tåttvarselet.

Somdetfremgåravvarslin gsstadien eerde thensikte natvarslingska lskj eogsåved
ekstremflo m.Systemenebørværel ikeialleflom utsattedistr ikter.

Der detikkeer dammer må varslin genforetasavandre. NVE og Nor ges
Mete orologis keIn stitutterdesomernærmesttilå haan svaretfordenførstevars ling
islikeområ der.
Vars eletbørgåti lSivilfors varetidetaktuelleområdet.Sivilfors varetovertardere tter
ansv aretfordenviderevarsl ingenavbefolkningenettersammemodellsomfor de
områdersomhardammer.De samme firevars lingsber edskapen eeranv endelige
ogsåh er.

ldag vetviaten del”tung e”institus j onerliggerinnenfordetområdetsomvi lbli
ligg endeundervannførst.Uansettvarsli ngvilevakuer ingenavdisseenhetenevære
såtidkre vendeiforholdt ildentidsomertildispo sisj on,atdeti kkevilværerealisti sk
å troa tman vilkl areåfådis seinstitu sj oneneevakuert100%.Dettemå væreet
tankekor sf orfremtid igeplanleggere,atman ta rhøydenov ervannet( ikkebare
havet) med iplanlegg ingen.I Holko mmunevile trekonval esenthj emmed ”tunge”
pasi enter,et gamlehj emog helekomm unehusetv ære flomu tsatt,selvut en
dambrudd.
lÅlkommunevilstoredeleravHall ingdalSjukes tuguogsåværeisammesi tuasj on.



NORSK REDNINGSTJENESTE
v/ Frode Færavaag

ORGANISERING , OPPGAVER OG AKTIVITETER

Den norske redningstjenesten kan sammenfattes med 3 begreper, nemlig;
samvirke, koordinering og integrering.

Samvirke innebærer at redningstjenesten utøves som et samarbeid mellom dem
som har ressurser som egner seg til redningsinnsats.
Vi snakker gjerne om tre forskjellige ressursgrupper. Dette er offentlige ressurser, de
frivillige og private (kommersielle) ressurser.

Koordineringen av aktuelle søk-og redningsaksjoner foretas av Hovedrednings-
sentralen (HRS) eller de lokale redningssentralene (LRS) - gjennom politiet.

Integrering innebærer at søk- og redningsarbeidet omfatter sjø, land og luft.

Når det gjelder organiseringen av redningstjenesten er det slik at Justisdeparte-
mentet ved sin Rednings- og beredskapsavdeling er ansvarlig for den administrative
samordningen.

Hovedredningssentralene er for sine respektive landsdeler ansvarlig for den
operative utførelsen. Den geografiske grensen mellom HRS-ene går ved 65 grader
nord (Rørvik).

HRS S-N har til havs hele den norske økonomiske sonen som sitt ansvarsområde.
l tillegg driver redningssentralen koordinering av redningsaksjoner, medisinsk
rådgivning og medisinsk evakuering fra skip som befinner seg i Atlanterhavet og i det
indiske hav. Dette er bl. a. mulig gjennom satelittsystemene >>INMARSAT>>og
«COSPAS/SARSAT».

På det lokale nivå er de respektive politidistrikt tillagt viktige oppgaver i
redningstjenesten. Hvert politidistrikt er nemlig også en lokal redningssentral
(Nødtlf. 112) og vil som regel koordinere søk etter savnede personer og være
skadestedsleder. I Sør-Norge er det 43 LRS-er, i Nord-Norge er det 12 inkludert
Svalbard.

Redningstjenesten benytter en rekke ulike ressurser.
Blant de offentlige er det nærliggende å tenke på Forsvaret, brannvesenet, politiet og
helsevesenet. Redningshelikopterne er de eneste av forsvarets ressurser som fullt
og helt er dedikert til redningstjeneste som 1. prioritet.
Hovedregelen er at de offentlige etater skal selv dekke de utgifter de har i
redningstjenesten.

Blant de frivillige må spesielt nevnes Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp.
Uten disse hadde landredningstjenesten i den form vi kjenner den i Norge i dag ikke
vært mulig.



Redningsskøytene er en uvurderlig ressurs langs kysten. Selv om disse33 skøytene
nevnes i gruppen frivillige, er de en meget profesjonell ressurs med høy beredskap
året rundt.

For de frivillige er hovedregelen at de får refundert faktiske utgifter som de har hatt i
forbindelse med oppdrag i redningstjenesten.

Den tredje og siste gruppen av ressurser er de private/kommersielle. Her er det f.
eks. snakk om ambulansebåter, helikopter og fly som kan rekvireres til å utføre
redningsoppdrag.
For bruk av denne typen ressurser må redningstjenesten betale vanlig markedspris.

Selve HRS har 17 ansatte. Herav er 13 redningsledere som går et turnussystem slik
at det til enhver tid er 2 mann på vakt. Disse leder og koordinerer de oppdrag som er
i norsk område samt i fjerne farvann.
Dersom det skulle skje hendelser ut over det rutinemessige, vil det kalles inn ekstra
redningsledere for å håndtere saker i en større skala. I slike tilfeller vil også
politimesteren lede arbeidet ved HRS gjennom sin stab der bl. a. Lufttrafikktjenesten,
Telenor, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Helsevesenet er representert.

Forstørre aksjoner som koordineres fra HRS vil det etableres en pressetjeneste som
skal betjene media. Pressestaben består av 8 personer med variert mediebakgrunn.
Disse vil gi informasjon til både norske og internasjonale media om selve aksjonen.
På denne måten avlaster de også den delen av HRS som står for den operative
utførelsen av redningsaksjonen.

Ved større aksjoner kan det også være aktuelt å opprette en pårørendeseksjon ved
HRS. Denne vil bestå av polititjenestemenn fra Stavanger politidistrikt samt lokal
prester fra Stavanger.

lhht. politiinstruksen er politiet ansvarlig for å varsle de pårørende om savnede og
omkomne. Dette gjør politiet gjennom LRS-presten og prestetjenesten på hjemstedet
til de pårørende.

Ved flere LRS-er er det forhåndsplanlagt med såkalte mottakssenter for evakuerte,
skadde og omkomne. I nær tilknytning til mottakssenteret vil det i påkomne tilfeller
også bli etablert pårørendesenter.

Året 1998 var meget travelt for HRS S-N. Totalt ble det loggført 2308 hendelser og
aksjoner. Av disse var 1156 på sjøen, 569 på land og 85 luft.
I tillegg ble det utført 363 ambulanseoppdrag med redningshelikopterne.
Helikopterbasene på Ørland og Sola inngår i den statlige luftambulansetjenesten og
utfører oppdrag i forbindelse med alvorlige skader, sykdom, fødsler samt overflytting
av pasienter.



I sommerhalvåret driver HRS på vegne av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
koordinering av skogbrannhelikopteret. Slike oppdrag kommer under betegnelsen
«diverse» hendelser som også inkorporerer hendelser som ikke lar seg kategorisere
under sjø-land- og luft. I 1998 var det i alt 135 slike hendelser.

Sjø-hendelsene viste en økning på 6 % siste år. For de øvrige kategoriene-land og
luft har det vært en liten reduksjon. Økningen på sjø-siden kan i stor grad tilskrives et
tiltakende problem med falske alarmer på manuelle og ikke minst på automatiske
nødalarmsystemer. Omlag 80 prosent av Iandaksjonene er leteaksjoner etter
savnede personer. De siste årene har vi ved HRS registrert en tydelig økning i
leteaksjoner etter personer med psykiske problemer.
Dette dreier seg om akutt sinnslidende, suicidale samt aldersdemente personer.

I aktivitetsåret 1998 ble 2296 personer assistert, 247 ble reddet og 220personer
omkom/er savnet i ansvarsområdet til HRS S-N.


