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Kriser føles ofte urettferdige 



Beredskap er å være forberedt 



..men ikke på alt og til enhver pris 

They who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety. (Benjamin 

Franklin 



HMS 

Dimensjonerende tenkning 

Katastrofe 

ROS-analyse 

Beredskapsplaner/ 

krisehåndteringsplaner 

Krisehåndtering 



Enhetlige og håndterbare systemer 

Beredskapssystem 

Oslo 



Nivåoversikt 

DSB_Oslo_terror_MPG2.mpg


Beredskapsarbeid 

• ROS-analyse/risikovurdering: 

– Detektere –  analysere 

– Sårbarhetsvurdering 

– Risikoreduserende tiltak  

– Dimensjonerende 

situasjoner/øvelsesscenarioer 

• Beredskapsanalyse: 

– Hva må vi ha spesielle planer for? 

• Beredskapsplan/krisehåndteringsplan: 

– Operasjonalisere 

• Øvelser og håndtering av reelle hendelser 

– Praktisere – evaluere – revidere –  

implementere 



Risikobilde 

Smittsomme sykdommer 

   pandemi 

Atomulykke 

Solstorm 

Luftforurensning 

Flom/nedbør 

Svikt i vanntilførsel 

Terrorangrep 

Vulkanutbrudd  -

askenedfall 

Farlig gods 

utslipp 

Svikt IKT  

Strømbortfall 

Ulykke skinnegående 

Forgiftning vann/mat 

Brann (alvorlig) 

Vind /stormflo 

Sannsynlighet 
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Eksplosjon 

Ulykke vegtrafikk 

Ulykke sjø 

Luftfartsulykke 

Svikt i 

avløp 
Snøfall 

Sosial uro 

Industribrann 

Ras/kvikkleire 

Svikt 

infrastruktur 

annet 

Tilsiktede handlinger annet 

Alvorlige hendelser,  

store arrangementer 

Hendelser 

utland 



Dimensjonerende situasjon/ 

øvelsesscenario  



Beredskapsplan/krisehåndteringsplan 
(Verktøykasseprinsippet) 

• Del 0:  Forside – formalia  

• Del 1.  Kriseledelse 

– Del 1.1: Generelt 

– Del 1.2: Kriseorganisasjonsplan med tiltakskort 

– Del 1.3: Varslingsplan 

– Del 1.4: Krisekommunikasjonsplan 

– Del 1.5: Ressursplan    

– Del 1.6: Kontinuitetsplan 

• Del 2: Del-planer - obligatoriske planer og 

  tiltaksplaner 

– Del 2.1: Evakueringsplan 

– Del 2.2: Smittevernplan 

– Del 2.3: Særskilte planer for spesielle hendelser og 

  objekter 

 

 



Tiltakskort for kriseledelse  



Tiltakskort for kriseledelse  

Kulturetaten 



 

INFO 
seksjonen 

Hva innebærer en uønsket alvorlig hendelse ? 

Koordinering ved 

større hendelser 

BRANN  110 

POLITI  112 

HELSE  113 

Samordning med eksterne 

etater, organisasjoner og 

private selskaper 



Nettverksledelse  



Nettverksledelse 

Nettverk og samarbeid, 

samvirke, 

kommunikasjon, 

ansvarsfelt. 

Strøm, samband, IKT, 

CIM, telefoni mv. 



Den daglige drift – kontinuitet 

hva er våre daglige gjøremål? 

Service Uønskede handlinger/hendelser 

Politi – forsvaret mfl 

Service 

Uønske

de 

handling

er/hende

lser 

Kommune 



Kommunens ordinære drift 

Tjenesteproduksjon 



Hvordan en alvorlig uønsket hendelse 

 kan påvirke tjenesteproduksjonen 

 

UØNSKET 

HENDELSE 

Krise-

håndtering 

Tjenesteproduksjon 



God kommunal kriseberedskap består av 

krisehåndtering og kontinuitetshåndtering 

 

UØNSKET 

HENDELSE 

Krise-

håndtering 

Tjenesteproduksjon 



Lov og forskrift 

om kommunal beredskapsplikt 

1. Gjelder HELE kommunens geografiske 

område. 

2. Gjelder ALLE virksomheter, etater, bydeler, 

foretak og private selskaper som kan utgjøre 

en risiko, inneha ressurser eller bli utsatt for 

risiko. 

3. Krever samordning med annet planverk, 

lover og forskrifter (politiets 

beredskapsplanverk/politiloven) 

4. Gjelder også samordning med 

nabokommuner. 

5. Gjelder samferdsel og infrastruktur. 

6. Gjelder natur – geologi osv. 

 



Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 

beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 

Sivilbeskyttelsesloven 

• § 14. Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede 

hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 

sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og 

hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet 

av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en 

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.  

 

• Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med 

revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 

71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) (plandelen) § 11-4 første ledd, og for 

øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.  



• § 15. Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen 

etter § 14 skal kommunen utarbeide en beredskapsplan.  

 

• Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke 

tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede 

hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen 

inneholde en plan for kommunens kriseledelse, 

varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan 

for informasjon til befolkningen og media.  

 

• Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres 

minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at 

planen blir jevnlig øvet. (ihht. forskrift skal det øves 

minimum hvert 2. år) 

 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 

beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 

Sivilbeskyttelsesloven 



• Ansvarsprinsippet (sektoransvaret) 

– Den som har ansvaret for en sektor, funksjon eller tjeneste i en 

normalsituasjon har også ansvaret for å håndtere ekstraordinære 

hendelser og kriser.. 

• Likhetsprinsippet 

– Den organisasjonen en opererer i til daglig skal være mest mulig lik den 

organisasjonen en har under kriser. 

• Kriseledelse – ledergruppe /krisehåndteringsteam. 

• Nærhetsprinsippet 

– Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. (unntak atomhendelser og 

sikkerhetspolitiske kriser – sentralt nivå). 

• Sentralt innslag – info. 

• ”Samvirkeprinsippet” 

– Definert i Stortingsmelding nr. 29 som et prinsipp,- et viktig prinsipp for 

å håndtere uønskede alvorlige hendelser.  

”Det går bedre under en krise når de fleste gjør det de pleier å gjøre”  

Prinsipper innen krisehåndtering  



ROS- 

Analyse 



• ROS-analyser benyttes til å identifisere og prioritere 

risikoreduserende tiltak.  

• Noen tiltak er årsaksreduserende (forebyggende), dvs. de 

hindrer uønskede hendelser i å inntreffe.  

• Andre tiltak er skadereduserende, dvs. de begrenser 

skadevirkningene hvis en uønsket hendelse inntreffer. 

 

• NOU 2000:24  Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å 

fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de 

problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at 

hendelsen har inntruffet. 

Hensikt med ROS-analyser 

Årsaks/ 

sannsynlighetsreduksjon 

Forebygging 

Skade/konsekvens/ 

Sårbarhetsreduksjon 

Robusthet 



Viktig om kommunale ROS-analyser 

• Må belyse det den skal belyse  

• Må oppfylle de formelle kravene i henhold til lov og 

forskrift 

• Må kunne operasjonaliseres 

• Må være et ”levende” nok dokument 

• Det må være vilje i kommunens ledelse og ikke minst 

budsjettprosess til å følge opp anbefalingene i ROS-

analysene, forebygging og dimensjonering 

• Må ta hensyn til robusthet eller sårbarhet i samhandling 

og kommunikasjon herunder felles forståelse og 

systemer 

• Må ta hensyn til underliggende infrastruktur som 

påvirker samhandling. 

• Kommunale ROS-analyser må sees i et 

samfunnsperspektiv. 

 



Etablere kontekst 

Risikoanalyse 

Risikoevaluering 

Risikohåndtering 
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•Fjerne risiko 

•Redusere risiko 

•Optimalisere 

risiko 

•Overføre risiko 

•Beholde risiko 

Risikostyringsprosessen 



Hvordan kommunisere rundt risikostyring 

Pålitelighetsanalyse 

Risikoanalyse 

ROS 
Risikostyring 

Sikkerhetsstyring Risikoakseptkriterium 

ALARP 

FTA 

CPS 

GFUA 

MORT 

SMORT 

FMEA 

HAZOP 

STEP 

FAR 

Grovanalyse 

Feiltreanalyse 

GUFA 

JSA 

DFU 



Hva må til for at en krise/en uønsket hendelse 

 er et faktum?  Risikovurdering. 

Farekilde 

Fare/ulykkespotensiale 

Herunder 
”avhengighets-

leveranser” 

 

 

Initierende 

hendelse – 

Utløsende 
faktor 

 

 

Verdier 
Menneske 

Miljø 

Materiell/økonomi 

Kontinuitet 

Omdømme 

 

Barrierer 



”Black Swan” 

• Hendelsen skal være uventet 

• Den skal være alvorlig og ha store 

konsekvenser 

• I ettertid skjønte alle at hendelsen måtte 

komme 

 

• Subjektivitet – sees opp mot gruppe som 

rammes 

 

• En ”Black Swan” kan også være en 

forventet hendelse, men 

alvorlighetsgraden og/eller 

konsekvensene er totalt uventet. 

• Black Swans kommer sjeldent med i 

ROS-analyser fordi de enten er ukjente 

eller at sannsynligheten er så lav at de 

ikke blir tatt med. 





ICE togulykke Eschede 3. juni 1988.       101 døde 

Instrumentell og institusjonell  

tilnærming til krisehåndtering  D
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Avsporing Bergensbanen 21.feb.2007 



Åsta ulykken  4. januar 2000          19 døde 

Instrumentell og institusjonell  

tilnærming til krisehåndtering  
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Ulykken på Sjursøya 24. mars 2010.     3 døde  

Instrumentell og institusjonell  

tilnærming til krisehåndtering  D
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Hvis du er i tvil…  

PRØV og ØV 





http://spillinfo.wordpress.com/ 



Alt som er viktig i dag 

Er kanskje glemt i morgen. 

Hvem er dette: 
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14.September 2005 Bergen – Hatlestad terrasse – Kristina Hjartåker 

Tre døde, syv skadet. 



”Mørke skyer”  

• Japan 
Den japanske sekten Aum Shinrikyo gjennomførte et koordinert angrep med 

nervegassen sarin på fem tog på Tokyos undergrunnsbane i mars 1995. 12 

mennesker døde og mer enn 1000 måtte behandles på sykehus for skader.  

• ”Skyting pågår”– i andre land 

– Finland (Jokela -2007,Kauhajoki 2008), USA (Columbine 1999, Virginia 

Tech 2007 ), Tyskland (Erfurt 2002, Emsdetten 2006 m.fl.) Russland – Nord 

Osetia (Beslan 2004) 

• World Trade Center 2001 

• Oklahoma bomben 

– ”Hat” angrep fra enkeltpersoner 

• Økt terrortrussel mot Europa 

– Terrorangrepet mot Dubrovka teateret i Moskva 2002 

– Bombeangrepene i Madrid 2004 

– Bombeangrepene i London 2005 

– Bombeangrep mot Domodedovo flyplassen i Moskva (2011) 

– ”Karikatur” saken og andre liknende saker  

• Økt radikalisering 

• Kunnskap på nett – tilgang til ”bruksanvisninger” på terror og 

”verktøy” for gjennomføring 

 



Hendelser med bomber på  

jernbanestasjoner  

• Strage di Bologna – Bologna massakeren. Dette var en av de dødeligste 

terroraksjonene i nyere europeisk historie. En 20 kilos TNT-bombe ble 

detonert på venterommet på sentralstasjonen i Bologna i Italia, 2. august 

1980. 80 ble drept, og mellom 200-300 ble skadet.  

• Ved flere tilfeller i november 1981 ble flere personer skadet da bomber 

ble plassert og detonert i bagasjeoppbevaringsbokser på togstasjoner i 

Paris.  

•  25. juli 1995 detonerte den algirske terroristorganisasjonen GIA en 

bombe på St. Michel stasjonen i Paris. Den tidsinnstilte bomben var 

plassert under et sete, drepte 7 personer og skadet 91  

• I februar 2004 ble 30 personer drept og 134 alvorlig skadet da en 

tsjetsjensk kvinne sprengte seg selv i luften på en metrostasjon i Moskva. 

Dette var trolig den første terroraksjonen med selvmordsaksjonister mot 

tog/T-bane i Europa.  

• I 2000 ble det funnet en 100-kilos bilbombe utenfor jernbanestasjonen 

Santa Justa i Spania. Bomben ble ufarliggjort. I 1993 gikk det av en 30 

kilos bilbombe utenfor sentralstasjonen i Belfast.  



Terroranslagene i Oslo og på Utøya 22.7.2011 

77 døde 

Instrumentell og institusjonell  
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Hendelser Norge 

• I Norge har det vært få alvorlige terroraksjoner mot trafikknutepunkt. Det har 

stort sett forekommet mindre alvorlige hendelser slik som bombetrusler mot 

jernbanestasjoner, særlig Østbanehallen/ Oslo S. Det har kun vært ett tilfelle av 

kraftige bombeeksplosjoner på norske togstasjoner. 2. juli 1982 detonerte en 

kraftig bombe i en oppbevaringsboks på Østbanehallen, hvor ei 19 år gammel 

jente ble drept, og 11 ble alvorlig skadet. En ny tidsinnstilt bombe ble funnet på 

samme sted tre uker senere, men ble uskadeliggjort av politiet.  

 

 



Tsunami Sør-øst Asia  26.12.2004  

ca 350.000 døde 

Instrumentell og institusjonell  

tilnærming til krisehåndtering  
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Takk for 

oppmerksomheten 

Oslo kommune 
Beredskapsetaten 

Kåre Ellingsen 

Avdelingssjef Beredskapsetaten 

 


