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Rapporten er et resultat av et internt utvalgsarbeid, med sikte på å utarbeide en beredskapsplan for
NVE mot flom og andre krisesituasjoner i vassdrag.
NVE har hjemmel for å gripe inn overfor anleggseiere dersom det er fare knyttet til bestemte anlegg.
Videre har NVE hjemmel til å gjøre tiltak i vassdrag, uten at det er knyttet til konkrete
vassdragsanlegg, for å forhindre overhengende fare.
Hjemmelen er godt tilpasset ITs virksomhet, og i noen grad VV. Hjemmelen dekker ikke HVs behov
for å kreve nedtapping av magasiner forut for varslete flommer.
Konsekvensen av hjemmelsgrunnlaget blir at IT i praksis er den eneste av seksjonene som vil kunne
gi pålegg i flom- og krisesituasjoner. HV og VV vil primært ha rådgivende og informerende
virksomhet. VV kan i tillegg benytte egne midler til krisetiltak.
Utformingen av NVEs beredskapsplan for flom- og krisesituasjoner er foreslått i hovedtrekk. Det vil
kreve betydelig innsats fra de enkelte seksjoner/regionkontor å få beredskapsplan utarbeidet og i drift.
Det er foreslått et beredskapsopplegg i 3 nivåer i rapporten; grunnberedskap, lav beredskap og høy
beredskap. Sentralt i opplegget står regionkontorene, som det operative ledd i krisesituasjoner.
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Krisehåndtering av unormale situasjoner i vassdrag,
Bardu 9. og 10. mars 1993.

Side 1

1.

Mandat og utvalgsmedlemmer

Det ble fra avdelingsdirektør Trond Ljøgodts side utarbeidet et mandat datert
07.02.92 for arbeidet som gjengis i hovedtrekk:
a:

Innen 01.06.92 skal gruppen utarbeide og implementere en beredskapsplan
som dekker NVEs ansvar og oppgaver når en flom- og krisesituasjon er
under utvikling.

b:

Kun vassdragssiden skal dekkes.

c:

Så langt det er mulig skal mangler i dagens lovverk, vassdragsforvaltningen
og vassdragsbransjen mht ansvarsfordelingen mellom ulike ledd belyses.

Gruppen har valgt å legge hovedvekten på pkt. a. Det er brukt vesentlig lengre tid
enn forutsatt, noe som skyldes materiens kompleksitet og at arbeidet har vært gjort
ved siden av gruppemedlemmenes øvrige arbeidsoppgaver.
Gruppen som har utarbeidet denne rapporten har bestått av:
Jan Fredrik Nicolaisen, TT (leder)
Rune Dahl, TB
Hallvard Berg, VV
Kjell Hegge, HV
Dan Lundquist, HV (til 15.02.93)
Øyvind Traagstad, AJ
Rapporten er utarbeidet ved at gruppens enkeltmedlemmer har kommet med bidrag,
som er redigert sammen og diskutert i gruppen. Gruppen har avholdt 12 møter
totalt.
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Side 2

2.

Generelt om flom- og krisesituasjoner
- NVEs rolle

Flom- og krisesituasjoner i vassdrag kan innebære store skader:
Dambrudd representerer det største farepotensialet i Norge i fredstid.
Internasjonal dam-ulykkesstatistikk viser bl.a. at dambrudd i Malpasset,
Frankrike, medførte at 421 mennesker mistet livet i 1959. I Vaiont i Italia
mistet omlag 3000 mennesker livet på grunn av fjellskred nær dammen i
1963. I Norge har vi mer enn 300 store dammer over 15 m høyde, og totalt
omlag 2500 dammer underlagt offentlig tilsyn. Så langt har vi ikke hatt brudd
på store dammer.
Skred og oversvømmelser er blant de ulykker som kan medføre store skader
og i verste fall tap av liv. Områder nær vassdrag er i økende grad utnyttet til
boliger og næringsvirksomhet. I tillegg har økt regulering i mange vassdrag
ført til at små og midlere flommer er redusert. De større flommene har
imidlertid regulantene mindre mulighet til å begrense.
Gjennom den ordinære virksomheten setter NVE de lokale aktører i stand til å
mestre flom- og krisesituasjoner. IT utøver offentlig tilsyn knyttet til damanlegg,
VV forestår og forvalter forbyggingsvirksomhet i vassdragene og HV driver
flomvarsling.
Skal NVE i tillegg ha en beredskap mot flom- og krisesituasjoner?
Spørsmålet må ses i lys av følgende:
Primært lokal håndtering: Flom- og krisesituasjoner krever lokal aksjon, ofte
under tidspress. NVE har åpenbart ikke ressurser til å delta med lokal aksjon
i hele landet i flom- og krisesituasjoner. I utgangspunktet vil alle involverte
parter være interessert i å minimalisere skader og handle ut fra det.
Offentlige inngrep: Spesielle situasjoner og interessekonflikter kan gjøre
offentlig inngrep nødvendig. Dette kan eksempelvis være at en dam eier
utsetter forhåndstapping fra magasinet forut for en varslet flom, fordi han vil
minimalisere kraft-tapet. I slike situasjoner kan det være nødvendig å gi
pålegg om forhåndstapping.
Rådgivning: Det er et behov for en faglig kompetent instans som kan gi råd
til regulanter, kommuner etc. i flom- og krisesituasjoner. Her har NVE mye
å bidra med.
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3.

Hvilken myndighet har NVE i flom- og
krisesituasj oner?

NVE har i utgangspunktet ingen juridisk plikt til å treffe tiltak i en flomsituasjon.
Men vassdragsloven inneholder en del hjemler for å gripe inn i flom- og
krisesituasjoner, dersom myndighetene finner behov for/ønsker det. Den viktigste av
disse er

Vassdragslovens § 120:
"1.

Når et anlegg i vassdrag er så dårlig bygd eller vedlikeholdt eller av andre
grunner i en slik tilstand at det etter Norges vassdrags- og energiverks
mening jrembyr fare for menneskeliv eller for offentlige eller almene
interesser eller for vesentlig skade på annenmanns eiendom, kan Norges
vassdrags- og energiverk gi eieren pålegg om straks å sette anlegget i
forsvarlig stand eller ta det bort. Etterkommer han ikke pålegget, kan Norges
vassdrags- og energiverk la arbeidet utføre på hans kostnad.

2.

Også ellers kan Norges vassdrags- og energiverk la utføre slike rådgjerder i
vassdrag som anses påkrevd til vern mot overhengende fare. "

Vassdragslovens § 120 nr. 2 er ikke utformet med spesiell tanke på flomforhold.
Bestemmelsen gir likevel etter sin ordlyd klar hjemmel for NVE til å gripe inn med
tiltak ved fare for dambrudd ol..
Bestemmelsens nr. l kan komme til anvendelse på anlegg som er i så dårlig teknisk
stand at det må utbedres. Betingelsen for at NVE kan gripe inn i slike situasjoner er
at anlegget er "... så dårlig bygd eller vedlikeholdt eller av andre grunner i en slik
tilstand at det etter NVEs mening frembyr fare .... "
Ordene "-frembyr fare-" stiller krav til at NVE må kunne påvise at anlegget har
kvalifisert lav sikkerhet, det vil si fare for havari til skade for omgivelsene.
NVE kan ikke gripe inn for å forhindre ethvert brudd på en vassdrags-konstruksjon.
Havariet må medføre visse konsekvenser. Om dette anfører § 120 at det må være
" .. fare for menneskeliv eller for offentlige eller almenne interesser eller for vesentlig
skade på annenmanns eiendom .. "
Hva som ligger i "fare for menneskeliv" og "fare for vesentlige skade på
annenmanns eiendom" synes rimelig greit. I det litt mer generelle "fare for ..
offentlig eller almenne interesser" må det kunne påvises at f.eks. et dambrudd kan
medføre skade på vitale samfunnsinteresser, f.eks. ødelegge en bro eller veg som er
alminnelig trafikkert.
§ 120 nr. 2 gir NVE en utvidet myndighet til å utføre tiltak i vassdrag, dvs. ikke

bare i tilknytning til vassdragsanlegg. Situasjonen må her være nokså krisebetont, da
tiltakene må " anses påkrev til vern mot overhengende fare". Denne bestemmelse er
aktuell ved fare for dambrudd pga. f.eks. ekstrem flom, tilstopping av flomløpet
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eller andre fare forhold som ikke knytter seg til mangler ved selve det tekniske
anlegget. Bestemmelsen gir også hjemmel til å gjøre tiltak i forbindelse med elveløp
som er tilstoppet av is, skred o.l.

Kan NVE holdes erstatningsansvarlig for anleggseiers tap av magasin
eller konsekvenser nedstrøms?
Det skal svært mye til for at vassdragsmyndighetene skal bli erstatningsansvarlig for
et pålegg til regulant/dameier. Pålegget må i så fall være kvalifisert feilaktig (grovt
uaktsomt).
I flom- og krisesituasjoner vil det regelmessig være behov for å handle raskt, og
man kan derfor ikke legge en for streng aktsomhetsnorm til grunn. Det klare
utgangspunkt blir altså at vassdragsmyndighetene uten ansvar for seg kan påby tiltak
i vassdrag som ut fra den aktuelle krisesituasjon virker hensiktsmessige.
Hjemmelen for å gi pålegg om nedtapping av magasin følger direkte av
tilsynsmyndigheten i vassdragslovens § 120 dersom det er fare for selve
damkonstruksjonen. Tilsynsmyndigheten går som kjent ikke bare på vedlikehold og
drift. Denne hjemmelen fjerner ikke utgangspunktet om dameierens ansvar for
demningen. Men den gir i ekstraordinære tilfelle NVE muligheten til å overprøve
hans vurdering ved et klart pålegg.
Er det ikke tale om fare for damkonstruksjonen, men om å begrense flomvirkninger
langs vassdraget, kreves det en klar hjemmel i manøvreringsreglementet.
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4.

NVEs samlete flom- og kriseberedskap

Følgende beredskapsopplegg foreslås:

Grunnberedskap er den løpende flomvarslingen som Hydrologisk avdelings
flomgruppe står for.
Lav beredskap betyr at NVE mobiliserer på grunnlag av informasjon fra
prognosetjenesten, meldinger utenifra eller ekstraordinære hendelser. Det er
de berørte regionsjefer som iverksetter mobilisering fra grunnberedskap til
Lav beredskap, og som er beredskapsleder.
Høy beredskap innebærer en ytterligere opptrapping av NVEs beredskap, og
Vassdrags- og EnergiDirektøren (VED) overtar styringen, sammen med
avdelingsdirektørene fra V, Tog H. VED tar avgjørelse om Høy beredskap
skal iverksettes, og utgjør sammen med avdelingsdirektørene den overordnete
beredskapsledelsen. Det må imidlertid poengteres at det aktuelle
regionkontoret forutsettes å ha operativt ansvar selv i høy beredskap, men
VED har mulighet til å gripe inn. NVEs aktiviteter styres imidlertid fra
regionkontoret, som i Lav beredskap.

Forslaget er i hovedtrekk: likt med forslaget i V notat 04 1988.

Valg av modell for organisering av NVEs beredskap i regionene:
NVEs beredskap kan tenkes organisert på to ulike måter:
1.

Region-kontorene som koordinerende ledd: Dette innebærer at beredskapen
organiseres fra regionkontoret, og at regionkontoret har myndighet over alle
seksjonenes personell i beredskapssituasjoner. I praksis vil det si at HV, VV
og TTs folk i regionene underlegges region-sjefens myndighet (operative
ledelse) i beredskapssituasjoner.

2.

Seksjonsvis beredskap: En slik modell vil innebære at hver seksjon har en
selvstendig beredskap uavhengig av andre seksjoners beredskap.
Regionkontoret kan her tenkes fungere som et slags informerende ledd på
tvers av seksjonene.

Gruppen går inn for at region-kontorene skal være det koordinerende leddet, fordi:
I beredskapssituasjoner vil kommunikasjonssvikt i samband m. v. innebære at
nærheten er viktig. Det vil bli problematisk for TTs seksjonssjef å praktisk
kunne organisere beredskap i en krisesituasjon. Regionsjefen vil være
nærmere til problemene og kan lettere holde seg oppdatert og i kontakt med
saksbehandlerne.
Dersom NVE skal ha mulighet for å se de ulike seksjoners beredskapsinnsats
i sammenheng må en person lokalt ha både koordinering og myndighet.
Regionsjefen vil i slike situasjoner være den som har best oversikt.
Beredskapen må derfor håndteres på regionsnivå, og seksjonssjef og
f:\jan\fkb

Side 6
avdelingsdirektør holdes løpende orientert. Et samordningsråd på dette beredskapsnivå virker tungrodd, da det er ute i distriktet man har best oversikt over
situasjonen.

Hva utløser NVEs beredskap?
Skjærpet beredskap utløses av flom, høy vannstand og/eller ras:
Flom:
Det er som kjent innført en ordning med en prognosetjeneste for
flomvarsling. Dette er en viktig basis for det beredskapsarbeid som utføres
ved regionkontorene i flomsitusjoner.
For flom vil det da kunne utløses beredskap som følge av et initiativ fra
vakthavende hydrolog etter gjeldende regler for iverksetting av beredskap.
Høy vannstand:
Høy vannstand kan også utløse beredskap. En må basere seg på at melding
vil komme utenifra. Kontaktnettet til regionkontorene og H er i denne
forbindelse sentralt.
Ras/erosjon:
Innsats som følge av ras/erosjons-fare blir normalt utløst etter henvendelse
utenifra.

Iverksetting av Lav beredskap:
Beslutning om iverksettelse av Lav beredskap tas av regionsjefen (eller hans
stedfortreder) .

Iverksetting av Høy beredskap:
Beslutningen om å iverksette Høy beredskap tas av Vassdrags- og energidirektøren
(VED). En vurdering av alvoret i situasjonen vil avgjøre om Høy eller Lav
beredskap skal iverksettes. En bestemt flomstørrelse kan ikke være avgjørende for
om Høy beredskap skal iverksettes, men kan være et element i vurderingen, jf.
kap. 5.
Beredskapen på regionsnivå skal styres som ved Lav beredskap.
Beredskapsledelsen sentralt vil sammen med VED stå for den overordnede styring av
NVEs ressurser.
Kontakt med overordnede forvaltningsorgan som departement, regjering osv.
forutsettes ivaretatt av NVE sentralt.

Regionkontorets rolle
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En ansvarlig for koordinering av regionkontorets innsats oppnevnes på
regionkontoret. Vedkommende er ansvarlig for:
Telefonvakt,
Kontakt med kommune, lensmann, fylkesmannen, kontaktpersoner m.v.
Kontakt med media
"Utkommandere" personell og evt. maskiner etter vurdering av behov og
mulighetene for å begrense skader.
Det må foreligge instrukser for de regionstilsatte, som klargjør ansvarsforhold,
fullmakter m. v .
Betingelsene for en slik beredskap er tilfredsstillende sambarld, avtaler om
hjemmevakt- og evt overtidskompensasjon m.v.
Det bør samles relevant infonnasjon om tidligere krisesituasjoner og håndteringen av
disse som en "erfaringsbank" til hjelp i faglige vurderinger.

Infonnasjonskontorets rolle
Infonnasjonskontorer benyttes til å håndtere media rent praktisk. Det kan bli aktuelt
med pressekonferanser, hvor Infonnasjonskontoret vil få en sentral rolle i
organiseringen. Det forutsettes at intensjonene i NVEs infonnasjonsretningslinjer
følges, det vil si at den person med best faglig innsikt får ansvar for infonnasjonen
til media.

Sentralbordets rolle
NVEs sentralbord vil ha en vesentlig rolle i en flom-/krisesituasjon. Det er
nødvendig at personellet som betjener sentralbordet har kjennskap til NVEs
beredskapsopplegg, hvem som er ansvarlig innen ulike områder m. v. Dette gjør at A
også blir involvert i beredskapsopplegget.

Infonnasjonsbrosjyre og andre info-tiltak
Av tilrådningene i Notatet V 04/88 har Forbygningsavdelingen/Vassdragsteknisk
seksjon fulgt opp forslaget om å utarbeide infonnasjonsmateriell:

*

Det er i samarbeid med Norsk Naturskadepool og Statens Naturskadefond
utarbeidet en brosjyre: "Hva gjør vi når ulykken er ute?". Denne infonnerer
bl.a. om organiseringen av redninmgsarbeidet ved naturulykker og inneholder
en del sentrale telefonnummer, herunder NVE med flomvarslingstjenesten
ogregionkontorene.

*

Alle regionkontorene har utarbeidet brosjyrer som infonnerer om
virksomheten, hvorav noen har tatt med varsling og beredskap i forbindelse
med flom, erosjon og dam sikkerhet , jf. bl.a. VRMs brosjyre med aktuelle
telefonnummer m. v.
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Det bør i tillegg utarbeides en særskilt brosjyre for NVEs virksomhet i beredskapssituasjoner knyttet til vassdragene. Målgruppen for brosjyren bør være:
kommuner, fylker, politi og lennsmannsetaten.
publikum som er (ventes å bli) berørt av flomsituasjoner.
regulanter ( kraftselskaper)
Brosjyren kan muligens markedsføres f.eks. gjennom Text-TV.
Brosjyren bør særlig ta sikte på de situasjoner hvor NVE opptrer som serviceyter og
faglig rådgiver.
Flom- og krisesituasjonene oppstår så sjeldent at folk glemmer hvor de la brosjyren
de fIkk. En bør derfor vurdere andre informasjonskanaler i tillegg: Text-TV og radio
har det til felles at de raskt når ut!
Løpende flomvarsel vil forøvrig HV ha ansvaret for informasjon om, se kap.5.

Vaktordning

Det må etableres avtale/opplegg for bemanning utenom kontortid. HV har slikt
opplegg for flomvarslingstjenesten.

Samband

NVEs beredskap i flom- og krisesituasjoner forutsetter funksjonssikkert samband til
enhver tid. Eksisterende samband er basert på Televerkets system, som ikke er
tilfredstillende mht sikkerhet. Det bør utredes alternative sambandstilknytninger,
eksempelvis gjennom Statnett eller mobil-radio, med sikte på å gi NVE sentralt og
regionalt sikrere samband i krisesituasjoner.
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5.

HVs rolle i flom- og krisesituasj ODer

RVs oppgaver i flom-/krisesituasjoner er som ellers tjenesteytende. RV har ikke
påleggsm yndighet.
Prognose- og flomvarslingsvirksomheten er fra 01.01.1992 etablert med vakttjeneste
alle dager i tiden kl 06.00-2200.
Tjenestens primære oppgaver er følgende:
1.Innsamle og formidle informasjon om flom- og tilsigsforhold, og forventet
utvikling for hele landet.
2.

Utarbeide prognosemetoder for varsling av flomnivåer i spesielt flomutsatte
områder.

3.

Koordinere meldinger om krisesituasjoner i vassdragene, og formidle
informasjon internt i NVE til V , T , R og VED.

HV vil representere grunnberedskapen i NVEs beredskap mot flom- og
krisesituasjoner, og vil være en sentral enhet for iverksetting av beredskap og
formidling av informasjon.

HV's innsatsplan

RVs innsatsplan går i korte trekk ut på følgende:
I GRUNNBEREDSKAP utarbeides tilsigsprognoser 2 ganger ukentlig, og
varselet formidles internt i NVE, på telefax til en rekke regulanter m. v. og på
Text-TV.
Dersom fare for flom i størrelsesorden 5-10 års flom inntrer iverksettes LAV
BEREDSKAP: De respektive avdelingene og berørte regionkontorer varsles.
Informasjonskontoret bør her også varsles, slik at nødvendige
telefonkonferanser kan holdes.
HØY BEREDSKAP inntrer ved flomstørrelser på omlag 30-50 års flom, eller
på grunn av oppståtte krisesituasjoner i vassdragene. Avdelingene og VED
varsles.

Informasjon om HVs flomvarsling

Det planlegges en brosjyre som kan gi informasjon om flomvarslingen. Text-TV er
ellers en god informasjonskanal. I spesielle situasjoner kan en få flomvarselet ut
gjennom værmeldingen på NRK Dagsrevyen e.l.
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Brosjyren kan markedsføres gjennom Text-TV.

Konklusj oner:

HV har etablert flomvarslingstjeneste, som formidler flom-informasjon internt i
NVE og eksternt ved fax og Text-TV.

HV s flomvarsling vil være en sentral informasjonsformidler også i flom- og
krisesituasjoner. Flomvarsel kan med fordel kringkastes gjennom værmeldingen
på NRK Dagsrevyen e.l. - NVE bør søke å opprette avtaler om dette med
NRK m.fl.
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6. TTs rolle i flom- og krisesituasjoner
TI har myndighet til å gripe inn etter vassdragslovens § 120 nr 1 og 2.
Hvilken rolle skal TI ha i flom- og krisesituasjoner?
I flom- og krisesituasjoner bør TI i prinsippet fungere etter samme forutsetninger
som ellers:

TT kontrollerer anleggseiers beredskap

Det forutsettes etterhvert at alle anleggseiere har beredskapsplaner for flom- og
krisesituasjoner. Kurser innen området kjøres for tiden, og krav om slike planer vil
bli gjort gjeldene fra 01.07.1993.
Forut for en krisesituasjon må TI kontrollere at beredskapsplaner foreligger. I
krisesituasjonen må IT ta "stikkprøver", det vil si ringe rundt til berørte
anleggseiere og forspørre om hvordan situasjonen håndteres.
Etter behov vil IT kunne dra ut på anlegg, eller delta som rådgiver i krisestaber:

TT gir råd

Med den kontakt hver saksbehandler har i eget distrikt bør han kjenne til hvilke
dammer som kan være utsatt og hvilke som ikke er det. Kjennskap til den enkelte
dameiers oppfølging av egne anlegg har han også. Likeledes er saksbehandleren
kompetent til å vurdere risikomommenter knyttet til vassdragsanleggene, og kan
være en ressurs for en anleggseier i en gitt situasjon.
Ved befaring på anlegg eller deltakelse i krisestyringsgruppe kan TT gi råd om
hvordan situasjonen bør håndteres.

TT gir pålegg

Dersom TIs saksbehandler finner det nødvendig, av hensyn til å avverge fare for
skade mv. i ht vassdragslovens § 120 kan pålegg gis til anleggseier. Pålegget vil
typisk gå ut på å tappe ned magasinet i tilknytning til en utsatt dam. Pålegget skal
hvis mulig drøftes og godkjennes av regionsjef i samråd med TTs seksjonsjef, ev.
avd.dir. T eller VED. Hvis telefonsamband mv er brutt sammen og forholdene ellers
tilsier det må pålegget gis av saksbehandleren alene.

f:ljan\tkb

Side 12
Konklusjon

TTs rolle i flom- og krisesituasjoner er i prinsippet den samme som i "normal"situasjoner. Det vil si at TT skal:
kontrollere anleggseiers beredskap
gi råd om hvordan anleggseier skal avverge fare
eventuelt gi pålegg om nødvendig, iht vassdragslovens § 120.
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7. VVs rolle i flom- og krisesituasjoner
VV er landets fremste kompetanse på sikringstiltak (mot flom- og erosjon) i
vassdrag. I en flom-/krisesituasjon vil VV kunne bidra med:
rådgivende virksomhet: bistå kommuner, lensmenn o.a.
operative tiltak; utføre fysiske tiltak med personell og anleggsmaskineri.

Primært tjenesteytende virksomhet

Det må innledningsvis understrekes at VVs kapasitet er svært liten i forhold til de
store oppgavene flom- og krisesituasjoner kan representerer. Med bakgrunn i NVEs
hjemmel iht vassdragslovens § 120, må en videre kunne fastslå at situasjonen skal
være helt nokså krisebetont for at VV skal kunne gripe inn med sikringstiltak. Det
vil av kapasitetsgrunner være umulig for VV å kunne gripe inn overalt hvor det
trengs.
Siden omorganiseringen av NVE i 1990 har VV blitt mer desentralisert.
Regionkontorene har fått større selvstendighet. Behovet for sentral styring av VVs
regionale enheter antas å være begrenset.
VVs engasjement må ses på som en offentlig tjenesteytelse i krisesituasjoner, som
iverksettes ved henvendelser til regionkontorene.
VV disponerer først og fremst kompetanse, men også utstyr og mannskap som kan
settes inn i en flom-/krisesituasjon.
Det bør samles relevant informasjon om tidligere krisesituasjoner og håndteringen av
disse som en "erfaringsbank" til hjelp i faglige vurderinger.

VVs handlefrihet

På anleggssiden er det fra 1991 gjennomført en ordning hvor Vassdragsavdelingen er
delegert fullmakt til å bruke inntil kr 400.000,- per region-kontor til akutt hjelp til
flomskadetiltak, etter bestemte retningslinjer, jfr. VV -notat 4/91.
VV vurderer om det er grunnlag for å gjennomføre strakstiltak innenfor rammen av
400 000.-. VV kan utføre tiltak utover denne rammen etter klarering med VED
eller i den grad de faller inn under vassdragslovens § 120 nr 2. Normalt utføres
tiltakene etter henvendelse fra berørte parter.
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8. Videreføring
Arbeidsgruppen ser det ikke som hensiktsmessig at den utarbeider detaljerte
beredskapsplaner m. v. som må tilpasses den enkelte avdeling/region. Hver avdeling
og region bør selv etablere beredskapsplaner etter hovedlinjene som er skissert i
denne rapporten.

Følgende arbeidsdeling skisseres:
Utarbeidelse av beredskapsplaner:

TI, HV og VV foretar hver for seg de nødvendige tilpassinger av egne
beredskapsplaner ut fra hovedlinjene i denne rapporten. Seksjonsvise retningslinjer
for de regionale beredskapsplanene utarbeides. De respektive seksjonssjefer er
ansvarlig for dette. TB bistår faglig i utarbeidelsen av beredskapsplaner, slik at
beredskapsplanene også får en felles mal. Videre har TB spesiell kompetanse innen
sambandssikkerhet.
Dernest utarbeider hvert regionkontor samlete beredskapsplaner for eget
regionkontor, under hensyn til de respektive retningslinjene fra TI, HV og VV.
Den endelige beredskapsplanen vil dermed være spesiell for hver enkelt region. Når
det gjelder As beredskap (sentralbord, informasjon m.v.) utarbeider A egen
beredskapsplan for seg.

Øvelser
Det er den enkelte regionsjef som er ansvarlig for å iverksette og drive øvelser for
egen region. Seksjonssjefene for TI, HV og VV vil ha rådgivende og konsulterende
rolle i forhold til regionssjefen.
Likevel kan seksjonssjefene for TI og HV utføre begrensete øvelser for sine
respektive saksbehandlere, innen eget ansvarsområde.
VED og avd. dir. kan selvsagt instruere lavere ledd i organisasjonen, og
eksempelvis iverksette øvelser.
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Kurs og øvelse for

KRISEHANDTERING AV UNORMALE
SITUASJONER I VASSDRAG
Bardu 9. og 10. mars 1993

MÅLSETTING

Befolkningens og samfunnets krav til stabil kraftforsyning har økt vesentlig de
siste årene. Dette skyldes naturlig nok at samfunnsutviklingen har gjort seg
stadig mer avhengig av energiforsyningen.
Likeledes har samfunnets krav til sikkerhet i og langs vassdragene blitt sterkere
fokusert fordi vassdragene og arealene i deres nærområder, ofte i den naturlige
flomsonen, blir mer og mer benyttet til rekreasjon og utbyggingsformål.
Det bør derfor til enhver tid være avklart mellom brukerne av vassdragene, de
berørte parter langs vassdragene og offentlige myndigheter hvem som har
ansvar for sikkerheten for mennesker og eventuell evakuering fra truede
arealer, samt materielle verdier i berørte soner, dersom en unormal situasjon
skulle oppstå i området.
I beredskapsplaner må det også fremgå varslingsplaner og hvem som har
myndighet til å prioritere tilgjengelige ressurser.
Vassdragslovgivningen hjemler krav om at kraftverkseiere utarbeider
beredskapsplaner for sine anlegg. Det skal også kunne dokumenteres at slike
planer fungerer i praksis.
De krisesituasjoner man kan tenke seg vil forekomme er enten et resultat av
naturkreftene; med kraftig uvær, store flommer, trussel om dambrudd 0.1.,
men også menneskepåførte aksjoner som sabotasje, terror og trussel om krig.
Uansett bakgrunnen for krisesituasjonen vil, i de fleste tilfeller, konsekvensene
bli de samme. Derfor blir beredskapsplanen den samme, men den vil inneholde
forskjellige innsatsplaner tilpasset de hendelser som kan oppstå.
Dette kurset har derfor som målsetting å drøfte oppbygging, innhold og omfang
av beredskpasplaner og varslingsrutiner for STATKRAFT og Troms
Kraftforsyning. Slike planer må være tilpasset de lokale geografiske, klimatiske
og utbyggings-tekniske forhold.
Videre skal det utføres en realistisk, simulert øvelse for en krisesituasjon for å
provosere frem momenter som bør inn i en beredskapsplan og å trene de
ansatte fra hovedkontor, regionkontor og kraftstasjoner i koordinering og
samarbeid i grupper. Her fikk personell fra STATKRAFT og TK i en felles
krisestab øvet på konkrete arbeidsoppgaver under stress mot aktuelle eksterne
berørte etater fra regionen.
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PROGRAM
l. DAG:
ÅPNING
- presentasjon av deltagerne, representanter fra etater, simuleringsstab
- målsetting og programgjennomgang
GRUPPEOPPGA VE
- 15 min. diskusjon rundt bordet i små grupper:
"Hva er den farligste situasjon som kan hende i vår region/vassdrag?"
DAMMER OG VASSDRAG
- kontroll og tilsyn, lover og forskrifter
forebyggende arbeider
eksempel på unormale situasjoner ved dammer og i vassdrag
BEREDSKAPSPLANER
myndighetskrav og lokale tilpasninger
utarbeidelse av beredskapsplaner
LRS, INNSATSLEDELSE OG STABSARBEID
Lokal redningssentral, organisasjon og ledelse
samarbeid mellom etater
kraftselskapenes rolle på skadested og i krisestab

2. DAG:
ØVELSE
Øvelsen tok utgangspunkt i et konkret tilfelle i Bardu-Målselvvassdraget, hvor
deltagere og eksterne etater kjente seg igjen geografisk og med faktiske navn.
Det ble utarbeidet et scenario med problemstillinger som oppsto i vassdraget og
som truet bebyggelsen langs vassdraget.
De eksterne etater satt i en simuleringsstab og hvor de utførte oppdrag og ga
de ordrer som er naturlig for de respektive ansvarsområder. De produserte
simulerte, uventede vanskeligheter i løpet av spillets gang og diskuterte
prioriteringer av ressurser for å provosere frem en diskusjon om
ansvarsområder og beslutningshierakiet.
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SrnÆUL~GSSTABEN

Simuleringsstaben besto av deltagere fra flg. etater:
Politiet:
Troms Politikammer (LRS)
Bardu Lensmannskontor
Målselv Lensmannskontor
Forsvaret
Televerket
Statens Vegvesen, Bardu Veikontor
Teknisk etat v/kommuneingeniøren i Bardu kommune
Teknisk etat v/kommuneingeniøren i Målselv kommune
Kommunelegen i Bardu
Berørt dameier/kraftverkseier (Statkraft og Troms Kraftforsyning
Representanter fra NVE
En simulerings stab-leder (fra NVE).
I simulerings staben var det telefonapparater, HF-radio og mobiltelefoner

KRISESTABEN
Krisestaben var sammensatt av det personell fra STATKRAFT og Troms
Kraftforsyning som vil bli involvert i en virkelig krisesituasjon.
Antallet ved slike øvelser bør ikke overstige 12-15 personer (6-8 personer i
hver gruppe).
I denne staben bør det være tilgjengelig 6 - 7 telefoner - noen av disse kan
erstattes av HF-radio eller mobiltelefoner.

SCENARIER
For hvert scenario var det utarbeidet en detaljert "dreiebok", dvs. en liste av
momenter som skal sendes fra simuleringsstaben til krisestaben. Disse
momentene må utarbeides i detalj og følge den hendelsen som er valgt. Dette
er et stort og tidkrevende arbeide og betinger en person med inngående
kjennskap til krise-håndteringsrutiner, beredskapsplaner, krisehåndtering i
praksis, LRS's funksjon og organisasjon, offentlige etaters plass i
beredskapsarbeidet, og likeledes inngående kjennskap til kraftverksdrift,
dammer og vassdrag generelt.
Ved valg av scenario er det meget viktig at de regionale representantene fra de
involverte selskaper i samarbeide med øvelsesansvarlig bestemmer tema til
øvelsen. De har den lokale kjennskap og vet best hvor de ønsker at øvelsen
skal legges til.
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INNTRYKK FRA ØVELSEN
v/Rune Dahl, Øyvind Traagstad og Hallvard Berg.
Forelesningsopplegget var bra med gode innføringer i beredskapsopplegget i de
ulike etater. Svakest inntrykk gav Forsvaret og representanter for kommunene.
Selve øvelsesopplegget var også bra, men forberedelsene med hensyn til lokal
tilpasning og rolletildeling var noe svakere.
Det ble utvist stor entusiasme og engasjement i begge staber. At øvelsen ble
kjørt i det aktuelle miljø virket positivt også i den retning. Simuleringsstaben
etablerte seg raskt med en "Lokal Redningssentral -avdeling" og en avdeling
med den øvrige omverden. Slik sett ble det nærmest 3 staber, hvor meldinger
også gikk mellom de to kontrollstabene.
Øvingsopplegg og utførelse virket rimelig realistisk. I forhold til den
krisesituasjon som var illudert, må vel pågangen fra lokalsamfunnet og media
forventes å bli atskillig sterkere. Tilsvarende var stemningen i krisestaben
roligere enn forventet i en slik krisesituasjon. Det kan innvendes at svært mye
av pågangen på krisestaben ble sentrert om operasjonsleder og
informasjonsleder. Deler av krisestaben hadde det derfor rolig. Antallet
personer som skal være med bør derfor vurderes kritisk. Noe av skylden for at
det til tider ble rolig, må antakelig sammenbruddet på det lokale mobilnettet ta
(se nedenfor).
Operasjonsleder skal ha honnør for god håndtering/ledelse av situasjonen.
Krisestaben tok lærdom etter hvert, f.eks ved at man innimellom måtte "stoppe
opp" og oppdatere alle på de siste meldinger/hendelser.
Totalt sett så det ut til at hensikten med øvelsen ble oppnådd. Krisestaben
(Statkraft og Troms Kraftforsyning) ble motivert til å utarbeide en lokal
beredskapsplan og gjorde seg tanker om hva de skulle hatt for hånd i en
tilsvarende situasjon. Dette gjaldt bl.a. sambandsutstyr, kart, herunder
flomkart, og flodbølgeberegninger for flommer fra 10-20 års gjentaksintervall
og oppover. Det må også nevnes at mobilnettet lokalt (NMT 450) ble sprengt
bare på grunn av denne øvelsen (kun 4 linjer). Eneste samband var da det
interne (ICOM). Konklusjonen her var derfor at flere sett av denne typen måtte
anskaffes.
De lokale i simulerings staben ble også innført i problem-stillinger omkring
storflom og dambrudd som for dem var lite kjent. De gjorde seg derfor tanker
om aktuelle lokale tiltak i en virkelig situasjon.
Alt i alt et godt gjennomført opplegg, som for oss fra det interne
beredskapsutvalget i NVE ga nyttige innspill til det videre arbeid med
beredskapsplaner i etaten.
Konklusjonen må være at øvelser er nyttig for å motivere og sette igang
tanker om hva beredskapsplanen bør inneholde hos de aktuelle personer.
For å teste ut dette i NVE, må øvingsopplegget tilpasses slik at vår rolle
blir mer sentral, men innen realismens grenser. Ved å trekke inn eksterne
som lensmenn, kornmunerepr. m.v, vil en også kunne oppnå større
bevissthet omkring hvilke tjenester NVE kan yte.
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