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Nasjonalt risikobilde 



Mer vær 
■  Mer ekstremvær - i omfang og hyppighet 
■  Er vi godt nok forberedt i alle landets kommuner? 

 



Intens nedbør 
■  Øker i hele landet  
■  Antall episoder med stor døgnnedbør vil øke  
■  Nedbørmengden under slike episoder vil øke  
■  Eksempler på dette allerede  

—  med påfølgende skader, bl.a. på vei og jernbane  

 
 



Flom 
 
■  Vårflommen, kommer tidligere og avtar i størrelse  
■  Regnflommer øker over alt – pga mer regn. Større flommer  
■  Utsatt: bratt terreng og urbane strøk (underdimensjonert avløpsnett)  

 
 



Brann og vind 
■  Sommertørke – økt fare for lyng- og skogbrann 
■  Oftere kraftig vind 
■  Nye vindretninger 
 
 



Skred 
 
■  Flomskred/ jordskred: Økt risiko i bratt terreng ved intens nedbør  
■  Snøskred: Minket risiko for tørrsnøskred; økt risiko for sørpeskred  
■  Nye steder kan bli skredutsatt  
 
 



Beredskap – en nasjonal dugnad   

■  Må være forberedt – lokale ressurser må finne hverandre 
■  En nasjonal dugnad – samvirkeprinsippet 
■  Kommunene har beredskapsplikt – må koordinere innsats 

 



3 av 10 har ikke etablert varslingsrutiner  

 

Har kommunen din etablert rutine for varsling av 
frivillige beredskapsorganisasjoner ved 
ekstraordinære hendelser? Prosent, (n=173). 



6 av 10 har ikke skriftlig beredskapsavtale   

 

Har kommunen din skriftlig avtale med én eller flere 
frivillige beredskapsorganisasjoner om assistanse 
ved ekstraordinære hendelser? Prosent (n=173) 



Halvparten organiserer øvelser med frivillige   

 

Organiserer kommunen din beredskapsøvelser 
sammen med frivillige beredskapsorganisasjoner? 
Prosent, n=173). 



Varierende øvingsfrekvens   

 

Hvor ofte foregår øvelsene med frivillige 
beredskapsorganisasjoner? Prosent (n=91). 



Frivilligheten – en unik ressurs   

■  Unik lokal tilstedeværelse – lokal kunnskap 
■  De frivillige betyr tilgjengelige ressurser 

—  Søk, redning, førstehjelp 
—  Omsorg- og psykososial støtte 
—  Beredskapsvakter 

 



Veien videre 

■  Vi må alle ta alvoret innover oss – og rigge oss for fremtiden 
■  Vi må sørge for tettere samspill mellom frivilligheten og 

kommunene:  
—  Etablere varslingsrutiner og skriftlige avtaler 
—  Jevnlige beredskapsøvelser 
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