
Bekymret for 

ukvalifiserte kvikkleire-

konsulenter 

I en rapport laget etter 

kvikkleireskredet i Gjerdrum 

kommer det fram at NVE, 

region Øst, hadde 73 

arealplansaker i Gjerdrum 

kommune i perioden 2001 til 

2020. I ni av disse hadde 

NVE innsigelser. I tillegg har 

det vært en til kommuneplan 

samt fire andre av ulik 

karakter. 

- En betydelig andel av NVEs 

innsigelser er fremmet på 

grunnlag av at 

kvikkleireskredfare er 

utilstrekkelig utredet og tatt 

hensyn til i planer for 

utbygging i henhold til 

gjeldende regelverk. Vi frykter 

at utbyggere, i enkelte 

tilfeller, bruker konsulenter 

som ikke holder mål. Likevel 

er det vårt inntrykk at den 

geotekniske kompetansen i 

Norge generelt sett er god, 

sier skred- og vassdrags-

direktør Brigt Samdal i 

Norges vassdrags - og 

energidirektorat. 
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Kravene for responstid: 
Politiet er på rett vei  
 
Politidirektoratet (POD) melder at politiet innfridde de nasjonale  
kravene til responstid i alle tre tettstedskategorier i 2020. 
 
Det viser en måling av 18853 registrerte hasteoppdrag ved årsskiftet. 
Responstiden er hvor lang tid det tar fra operasjonssentralen mottar  
meldingen om hendelser til politiet er framme på stedet. Kravene til  
responstid gjelder kun for hasteoppdrag, hvor det vurderes som  
 

påkrevet med umiddelbar respons fra politiet. At kravene omtales som 

nådd, betyr ikke at politiet har nådd kravene til responstid hver eneste 

gang, men at responstiden har vært innenfor kravet i minimum 80 

prosent av hasteoppdragene. Kravene til responstid er, for tettsteder 

med over 20.000 innbyggere, 11 minutter eller bedre. For tettsteder 

med mellom 2.000 og 19.999 innbyggere er kravet 19 minutter eller 

bedre, og for tettsteder under 2.000 innbyggere er kravet 30 minutter 

eller bedre. 

- Politiet skal komme raskt til stedet ved alvorlige hendelser, og det er 

gledelig at vi, samlet sett, innfrir kravene som er satt til responstid for 

hasteoppdrag. Målingene gir viktig kunnskap inn i arbeidet med å 

evaluere og utvikle politiets operative tilgjengelighet i oppdrag der det er 

akutt behov for hjelp. Framover blir det viktig å fortsette å jobbe 

målrettet sammen med politidistriktene for å innfri kravene som er satt til 

responstid, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i POD. 

. ________________________________________________________  

Fokus på samvirke 

Luftforsvaret har nylig ledet og 

deltatt i en nasjonal trenings-

aktivitet med styrker på bakken, 

på sjøen og i luften. Aktiviteten 

betegnes som «Arctic 

Cooperation» og er et tiltak som 

skal videreutvikle Forsvarets 

evne til å samvirke. Sjef 

operasjoner ved Nasjonalt 

luftoperasjonssenter (NAOC), 

oberst Gjert Lage Dyrdal, er den 

som holder i trådene for 

Luftforsvaret. 

- For oss er dette en viktig 

øvings- og treningsaktivitet, 

spesielt nå som den allierte 

øvingsaktiviteten ble kansellert på 

grunn av pandemien. Det er av 

stor betydning for forsvars-

grenene å sikre operativ evne 

og beredskap. På denne måten 

får vi trent egne styrker og 

gjennomført mye verdifull 

samtrening, sier oberst Dyrdal. 

Selv i en omfattende 

smittesituasjon er Forsvaret 

avhengig av å opprettholde 

evne til å gjennomføre daglige 

operasjoner.  

 

-Treningen gir oss mulighet til å 

gjennomføre operasjoner 

sammen med de andre 

forsvarsgrenene og sikrer at vi 

er klare når det kreves. Dette 

bidrar til å øke Forsvarets > > 

TRYGGE SAMFUNN 
INFORMASJON OM TOTALFORSVARET NR 4 2021 

REDAKTØR: JAN ERIK THORESEN 



beredskap og styrker vår 

operative evne, sier Dyrdal. 

Avvikling av 

atomanlegg 
Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet (DSA) har avholdt 

en workshop om avvikling av 

atomanlegg, også kalt 

dekommisjonering. Workshopen 

hadde 50 deltakere fra Sverige, 

Finland, Danmark og Norge. 

Deltakerne kom fra myndigheter, 

forskningsmiljø og operatører av 

forskningsanlegg. Hovedtema var 

avvikling av nukleære 

forsyningsanlegg og 

avfallshåndtering i de nordiske 

landene. Utfordringene av slike 

anlegg er komplekse. Mange 

anlegg er gamle og ble designet i 

en tid hvor det var andre krav til 

planer for dekommisjonering, 

finansiering, informasjons-

bevaring og forvaltning.  

Under arrangementet kom det 

fram et behov for videreutvikling 

av retningslinjer og strategier for 

risikovurderinger som inkluderer 

både radiologiske, kjemiske og 

konvensjonelle risikoer. Videre er 

det et behov for å utvikle 

veiledninger for å støtte 

regulering og tilsyn under 

dekommisjonering av de 

nukleære forskningsanleggene. 

«Det er viktig å ha en 

vitenskapelig basis for krav og 

beslutninger som blir gjort», heter 

det i konklusjonen fra 

workshopen. 
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Industrivernet: 

1.253 innsatser i 2020  
I en oppsummering opplyser 

Næringslivets sikkerhets-

organisasjon (NSO) at 

Industrivernet ble kalt ut 1.253 

ganger i 2020, en liten økning fra 

2019 (1.227 ganger). 

Virksomhetene meldte at 

industrivernets innsats var 

konsekvensreduserende i 1.154 

av tilfellene, noe som tilsvarer 92 

prosent. 

- I egenrapporteringen fra 

virksomhetene viser det seg at 

mer enn ni av ti innsatser bidro til 

å begrense konsekvensene av 

hendelsene. Dette er noe høyere 

enn tidligere år, men det er uklart 

hva dette skyldes, sier direktør 

Knut Oscar Gilje i et intervju med 

tidsskriftet «Sikkerhet». 

Foto: NSO 

 

 - Statistikken viser at flere av 

dem som kom med som følge av 

forskriftsendringen 1.januar 2020 

har hatt bruk for industrivernet. 

Opp mot 30 av disse 

virksomhetene har rapportert om 

en eller flere hendelser der 

industrivernet ble utkalt dette 

første året. NSO vet at 

industrivernet, både nyetablerte 

og veletablerte, vil fortsette å 

bidra til at færre får alvorlige 

skader og at arbeidsplasser 

reddes når det oppstår alvorlige 

situasjoner, sier direktør Gilje. 

. 

 

IKT: 

Stor interesse for 

«Sikkerhets-

konferansen 2021»  
Mer enn 4.500 deltakere var 

påmeldt til 

«Sikkerhetskonferansen 2021», 

som ble arrangert digitalt av 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

(NSM). I følge arrangøren er 

denne konferansen landets 

viktigste arrangement innenfor 

forebyggende IKT-sikkerhet. 

Tradisjonen tro var programmet 

spekket med innlegg, samtaler og 

debatter, både fra NSM-ansatte 

og eksterne deltakere.  

Alle opptakene fra årets 

konferanse er lagt ut under 

«Program» på 

«Sikkerhetskonferansen 2021», 

www.nsm.no 

Utsatte  

NTF-konferanser 

På grunn av koronapandemien 

har NTF sett seg nødt til å utsette 

flere av sine årlige konferanser, 

som «Verdikonferansen», 

«Totalforsvarskonferansen» og 

«Krisespill». Nærmere datoer vil 

bli meddelt senere. Når det 

gjelder «Sårbarhetskonferansen 

2021», så vil den bli arrangert  

23. september, dersom smitte-

situasjonen tillater det.  

For øvrig har NTFs styre vedtatt 

at organisasjonen for første gang 

skal delta på Arendalsuka, som 

finner sted i tidsrommet  

16. – 22. august. 

 
Foto: Fra Arendalsuka 2019 / Mona 

Hauglid 
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