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Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB)

 Samordningsansvar på nasjonalt nivå for 

samfunnssikkerhet og beredskap

 Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet

 Sivilforsvaret

 Etatsstyring av Fylkesmannen på 

samfunnssikkerhetsområdet

 Internasjonalt kontaktpunkt

 Styringsdialog med NSO

 Styrer Det Lokale El-tilsynet

 Ca. 650 ansatte

 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet

Foto: DSB



DSBs roller

DSB er et forvaltningsorgan direkte underlagt Justisdepartementet

og utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som

 Fagorgan

 Regelverksforvalter 

 Iverksetter på samfunnssikkerhetsområdet

 Tilsynsorgan



Våre utfordringer 

1. Klima

2. Terror

3. Helse

4. Teknologi

5. Tillit

6. Sikkerhetspolitikk

7. Økt migrasjon

8. Hybride hendelser
Foto:  DSB/Sivilforsvaret







GIS OG

SAMFUNNSSIKKERHET



Ny analyse i 2016: 

Regnflom i by

 Sted: Drammen 

 Intenst styrtregn i to timer

 Hendelsesforløp: 

Styrtregn       flom       skred

 50 bekker lagt i rør ned åssidene

Asker aug. 2016.

Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix
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Store
problemer på veiene 

 Rør går tette og vannet finner nye 
flomveier 

 Hovedgatene i sentrum oversvømmes 
og stenges

 Omkjøringsveier i åssidene tas av skred  

 Forsinker rednings- og 
reparasjonsarbeidet    

Statens vegvesen

Sandvika aug. 2016. 

Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix



Krevende
redningsinnsats og kriseledelse

 Vanskelig å varsle styrtregn   

 Mange hendelser samtidig skaper kaos

– Oversvømmelser, lynnedslag, skred, trafikkulykker 

og evakueringsbehov

 Flere boliger blir totalskadd i skred og enda flere 

må evakueres 

 Stor oppryddingsjobb
Nedre Eiker etter «Frida» aug. 2012 

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nedre Eiker etter «Frida» aug. 2012 

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix



Konsekvenser
for samfunnet 

 Flommen, lynnedslag og skred 

fører til dødsfall, skadde og syke  

 Reparasjonskostnader:           

500-750 mill. kr

 Fortvilelse og utrygghet i 

befolkningen



Konklusjoner 

«Regnflom i by»

 Sannsynlighet: Moderat

 Konsekvenser: Små

 Sårbarhet:        Stor

 Usikkerhet:      Liten

 Overførbarhet: Stor

 Styrbarhet:       Moderat

Foto: Mads Jensen / Scanpix



Mulige tiltak

 Mer presis varsling av ekstremvær 

 Regionale og kommunale ROS-analyser 

og beredskapsplaner 

 Flere virkemidler til kommunene i 

arealplanleggingen

 Gjenåpne lukkede bekker

 Lage flomveier som samler og leder 

vannet bort 
Drammen sep. 2015 

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix



GIS – et viktig hjelpemiddel i 

samfunnssikkerhetsarbeid (og ROS)



Lov om kommunal beredskapsplikt

– helhetlig ROS

 Kommunen skal:

– ivareta befolkningens 

sikkerhet og trygghet

– jobbe systematisk og helhetlig 

med samfunnssikkerhet (på 

tvers av sektorer)

Fra Stryn under Dagmar, 2011Flom Vestfold 2015

Foto: DSB



GIS er et viktig hjelpemiddel i 

samfunnssikkerhetsarbeid (og ROS)

Både til å velge hendelse og til å analysere hendelsen.

Eksempler:

 Hvor har kommunen fareområder for kvikkleireskred? 

– Er det viktig infrastruktur i eller i nærheten av disse 

fareområdene?

 Tankbil med farlige stoffer velter og det skjer utslipp.

– Se på temakart trafikkulykker: Hvor er det ofte ulykker, altså økt 

sannsynlighet for at dette kan skje?

Hvor kan det få særlig store konsekvenser? Drikkevannskilder, 

overflatevann eller brønner? Vassdrag? Spesielle naturmiljøer?

 Storbrann –

– konsekvenser for kulturminner, viktige samfunnsfunksjoner, 

befolkning som rammes

Trafikkulykker. Vegkart, Statens Vegvesen. 



Viktige kartdata
- naturfarer

 Aktsomhetskart og faresonekart for 

skred og flom

 Kvartærgeologiske kart, marin grense

 Terrengmodeller



Viktige kartdata
- infrastruktur

 Data om infrastruktur 

– Følgehendelser – strøm, vann

– Blir kritiske samfunnsfunksjoner 

berørt?

Skjermdump fra Vannverk inntakspunkter. Data fra Mattilsynet, vist i Geonorges kart



Viktige kartdata 
– konsekvenser

 Befolkningsdata (SSB)

 Fredede og verneverdige kulturminner 

(Riksantikvaren)

 Fredet og verdifull natur (Miljødirektoratet)



GIS erstatter ikke fagkunnskap

 Kartdataene gir mye faglig informasjon, men kan også kreve mye 

av brukeren

– Klarer brukeren å tolke kartdataene riktig?

– Hvor nøyaktig er kartfestingen?

– Hvor fullstendig er kartleggingen? 

 Dataeier har et ansvar for å dokumentere dataene sine godt.

 Bruker av dataene må ha eller innhente nødvendig fagkunnskap



Oppfølging av helhetlig ROS

 Plan- og bygningsloven stiller krav om et helhetlig plan- og styringssystem

 Kommunen skal i sikre at planleggingen settes inn i et bredere 

samfunnsperspektiv som legger til rette for styrking og utvikling av den 

sektorovergripende samfunnsrettede planleggingen

Helhetlig ROS Mål og plan for 
oppfølging

Samfunnssikkerhet  i planer 
etter plan- og bygningsloven

Beredskapsplanlegging



Arealplan, reguleringsplan, byggesak

 ROS-analyse i arealplan – avdekke potensiell fare (hensynsoner)

 ROS-analyse på reguleringsplannivå 

– reell fare (sikkerhetskrav i TEK10) faresonekart anbefales

 Byggesak – utbygger må dokumentere at utbygging er sikker

GIS-kart, Tromsø kommune.



Erfaringer etter uvær
Både under 22. juli, ekstremvær som Synne, Petra, Roar og Tor og 

ved talløse uønskede andre hendelser erfarer vi at det er den samlede 

evnen til å håndtere en krise som avgjør utfallet, ikke det den enkelte 

etat gjør hver for seg. Og selv om ansvaret for å gjøre samfunnet trygt 

må plasseres hos det offentlige, er det viktig å forstå at de ressursene 

som frivilligheten mobiliserer ofte vil ha avgjørende betydning for om 

det skal ende godt eller ikke. 

Kronikk 22. februar 2016 skrevet av: Anne Karin Hamre, fylkesmann 

i Sogn og Fjordane, Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors, 

Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap.



En passe dose sikkerhet

 «Vi lever i det tryggeste sekund i 
historien, på det tryggeste sted på 
kloden. NYT det!
Det er ikke nødvendig å rope Ulv! 
Hver gang en laboratoriemus får 
en skjelving»

 «Trygghet er livets grunnmur. Men 
for å være trygg, må du inngå 
samliv med fare»

Per Fugelli

Foto: Jarvin - Eget verk, 

Wikipedia commons


