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1. Sammendrag  

Etter en beredskapsøvelse den 25/11-2010 med scenario ”omfattende strømbrudd i kommunen” 

arrangert av fylkesmannen i Nord-Trøndelag mottok kommunen fylkesmannens øvelsesrapport 

nr.5/2010 der fylkesmannen bl.a stimulerer til videreutvikling av egen organisasjon og aktuelt 

planverk.  

 

Beredskapsøvelsen var papirøvelse over 4 timer hvor kriseledelsen ble forelagt noen problemstillinger 

med et fastsatt scenario som var et omfattende strømbrudd i kommunen. Målet med øvelsen var: 

 Heve kompetanse og bevissthet 

 Fokus på samspill i kriseledelsen, herunder arbeids- og oppgavefordeling 

 Fokus på den enkeltes kjennskap, rolleforståelse (enkeltkompetanse) 

 Stimulere til videreutvikle egen organisasjon og planverk 

 

2.Om planarbeidet, lovgrunnlag og planprosess 

Som en konklusjon etter kriseøvelsen og påfølgende rapport fra fylkesmannen ble det bestemt at 

kommunen burde lage en egen beredskapsplan for langvarig strømbrudd.  

 

Kommunal beredskapsplikt har vært oppe til debatt ved behandling av flere stortingsmeldinger. I 

forbindelse med behandling av St.meld. nr.17(2001-2002) samfunnssikkerhet, jfr innst.St.meld.nr 9 

(2002-2002) sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å lovfeste kommunens beredskapsplikt.  

I St.meld. nr 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, samvirke og samordning, bebudet de at regjeringen 

ville lage et lovforslag om kommunal beredskapsplikt. 

 

 

Beredskapsplikten ble lovfestet med virkning fra 1/1-2010. Kommunen er gjennom den plikten pålagt 

en rekke oppgaver jfr. lov om kommunal beredskapsplikt, sivil beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 

herunder:  

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) er 

blitt revidert i to omganger. Fra 1/1-2010 ble den delen som omhandler kommunal beredskapsplikt 

iverksatt, mens hele loven ble iverksatt fra 1/1-2011.  

- Kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, risiko- og     

sårbarhetsanalyse (§ 14) 

-Utarbeide en beredskapsplan (§15). 

 

 

 

I plan – og bygningsloven § 3-1, pkt. h og § 4-3 er kommunen som planmyndighet pålagt og: 

     - Fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 

       viktig infrastruktur, materielle verdier m.m. (§ 3-1 pkt h) 

     - Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse (§4-3) 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og evt endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i 

planen som hensynssone, jfr. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike 

bestemmelser om utbygging i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 
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Beredskapsplanlegging er en nødvendighet og i mange tilfeller avgjørende for å kunne håndtere en 

krisesituasjon som kan oppstå.  

Sentrale myndigheter forutsetter at offentlige organer skal håndtere kriser etter tre 

hovedprinsipper. Disse er: 

Ansvarsprinsippet: Det vil si at den myndighet som til daglig har ansvaret innenfor det/de 

berørte områdene, også har ansvaret under en krise. 

Likhetsprinsippet: Det vil si at organiseringen under en krise skal være mest mulig lik den 

organiseringen som ellers gjelder. 

Nærhetsprinsippet: Det vil si at en krise skal håndteres på lavest mulig nivå. 

3.Mål 

3.1Overordna mål 

Følgende føringer og prinsipper er hentet fra Stortingsmelding nr. 22 (2007 – 2008) Samfunnssikkerhet 

– samvirke og samordning.  

 
Soria Moria-erklæringen understreker at regjeringens viktigste oppgave er å forebygge. Dersom 

hendelser og kriser likevel oppstår, er målsettingen at de skal håndteres raskt og effektivt ved bruk av 

samfunnets nasjonale ressurser, klare strukturer og ansvarsforhold, klare kommandolinjer mellom 

sivile og militære aktører, og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå. Regjeringen vil legge vekt på 

samvirke og samordning for å sikre en helhetlig og samordnet beredskap og krisehåndtering på 

sentralt, regionalt og lokalt nivå. 

3.2 Hovedmål for beredskap ved langvarig strømbrudd 

 
1. Bygninger, anlegg og funksjoner som er vitale for å trygge innbyggernes liv, helse og 

kriseledelse må utrustes med nødstrømsanlegg og alternative oppvarmingskilder. 

2. Kriseledelsen må ha sikre telekommunikasjonsløsninger med nødetater, media og lokale og 

regionale beredskapsorganer. 

 

4. Konsekvenser med langvarig strømbrudd 
Svikt i el-forsyningen over lengre tid, er kanskje en av de alvorligste hendelser det moderne samfunn 

kan bli utsatt for. Nesten alt vi foretar oss, er avhengig av at vi har en sikker strømtilgang. Det 

produseres i dag ca. 8 TWh for lite i et normalår i Midt-Norge. Dette sammen med at 

overføringskapasiteten til regionen er for liten, gjør at vi må ha ekstra fokus på 

kraftforsyningsberedskapen. Gjennom ROS analyser kan vi avdekke eventuelle svakheter, og 

gjennomføre tiltak for å redusere konsekvensene. Dette er viktig å utføre på alle nivåer, slik at man har 

tenkt gjennom hva dette vil medføre for den enkelte kommune og virksomheter i kommunen.  

NTE legger følgende ansvarsfordeling til grunn for å redusere konsekvensene ved strømutfall: 

 NTE Nett sørger for varsling, informasjon og rask utbedring. 

 Kommunene må ivareta innbyggernes behov, og spesielt planlegge nødstrøm til viktige 

samfunnsoppgaver (vannforsyning, helseinstitusjoner, administrasjon). 

 Næringslivet må ivareta egne behov og vurdere evt. nødstrøm. 

 

Uforutsatte hendelser i form av brann, materiellsvikt, sabotasje eller ekstreme værforhold kan oppstå 

uansett årstid og kan medføre at hele eller deler av kommunen kan få svikt i strømforsyningen i kortere 

eller lengre perioder. Hvis det kommer til et langvarig strømbrudd kan det få store konsekvenser for 

mange: 
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4.1 Konsekvenser for privat næringsliv  

Det blir vanskelig å drive butikk ved langvarig kraftbortfall da betalingsterminaler trenger strøm, 

kjølelagre vil overtid få økte temperaturer, automatiske skyvedører vil enten være åpne eller lukket, 

minibanker vil være ute av drift. I den kalde årstiden vil innetemperatur falle, dersom en ikke har 

alternative oppvarmingskilder. Dette kan medføre frostskader på vannledningsnett og vannlekkasjer 

kan oppstå.  

De som selger dagligvarer vil etter hvert lide økonomiske tap når varene de har på lager, spesielt 

ferskvarer som er avhengige av kjøling for å holde seg, vil tine og blir ubrukelige.  

Drivstoff vil bli en mangelvare da pumpene er avhengige av strøm.  

4.2 Konsekvenser kommunaltekniske anlegg  

Pumpeanlegg på vannforsyningsnettet som forsyner høydebasseng vil stoppe opp. Høydebasseng vil 

være tømt etter 2 – 3 døgn ved normalt forbruk. Vannrasjonering må kunne påregnes etter 1 døgn. 

Avløpsvatn må gå på overløp.  

IT- og telefonforbindelse vil falle ut umiddelbart dersom en ikke har nødstrømsanlegg (UPSer og 

nødstrømaggregat) på det enkelte bygg.  

4.3 Konsekvenser kriseledelse  

Opprette kriseledelse, få oversikt over skader og konsekvenser, melde fra til fylkesmannen, 

ekstramannskaper må rekvireres, kartlegge tilgjengelige ressurser, innkalle det kommunale 

beredskapsrådet. I en situasjon med strømbortfall er det viktig at kommunene har oversikt over hva 

slags aggregatutstyr man har i egen kommune og hva som kan skaffes fra eksterne aktører (NTE, 

Sivilforsvaret, nabokommuner og private forhandlere / leverandører).  

Planer for eventuell evakuering av syke- og pleietrengende pasienter og beboere ved kommunale 

institusjoner må foreligge.  

Informasjonen ut til publikum er noe av det viktigste i en situasjon som dette. Kriseledelsen etablerer 

et informasjonsapparat. Alternative telekommunikasjoner tas i bruk. Anskaffelse av satellitt-telefoner 

må vurderes for å sikre at kriseledelsen er operativ i enhver tenkelig situasjon. Bilradioer og 

batteridrevne radioer vil kunne motta sendinger med viktig informasjon.  

4.4 Konsekvenser skoler og barnehager:  

Skoler og barnehage som mangler alternative oppvarmingskilder og nødstrømsaggregat må vurdere å 

flytte virksomheten til alternative lokaler eller en må tilby alternative opplæringstilbud for eksempel 

nettundervisning.  

4.5 Konsekvenser helse og omsorg:  

Institusjoner med eldre og syke- og pleietrengende må evakueres innen 1 døgn dersom strømbrudd 

oppstår i den kalde årstiden hvis en mangler nødstrøm og alternativ oppvarmingskilder. Overhalla 

sykeheim og Laksvoll omsorgsboliger mangler nødstrøms anlegg og alternative oppvarmingskilder. 

Pasienter og beboere må evakueres til alternative lokaliteter i egen kommune eller nabokommune 

avhengig av den konkrete situasjon.  

Eventuelle pasienter som er avhengig av elektriske maskiner (eks. respiratorer, 

dialysemaskiner, m.m.) må kartlegges og ajourføres av helsetjenesten og tiltak må forberedes.  

4.6 Konsekvenser telekommunikasjon og IKT  

Telenettet er en støttefunksjon som bidrar til at andre mer eller mindre viktige samfunnsfunksjoner 

skal fungere på en god måte. De viktigste leverandørene er Telenor, Telenor Mobil, NetCom og 

NTEBB. Telenor har i eget brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag orientert om ”Vurderinger rundt 

risiko og sårbarhet i telenettet”. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i e-post av 11/12-2009 bedt 

kommunene om å legge dette til grunn for sitt arbeid med ROS-analyser ved IKT-bortfall. Det er 

avholdt eget møte med NTEBB den 3/3-10 om sårbarhet på fibersamband. NTEBB er leverandør av 

telefoni og elektronisk kommunikasjon.  
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Alle tekniske anlegg i Telenors fastnett er utstyrt med kraftreserve dimensjonert i forhold til anleggets 

størrelse, viktighet og lokalisering. Alle har batterireserver mens større anlegghar dieseldrevne 

aggregat itillegg. Hvis et anlegg ”kun” er utstyrt med batterireserve, vil mobilt aggregat bli tatt i bruk. 

Avtaler med entreprenører sikrer at reserveløsning kommer på plass. Telenor påpeker at ekstreme 

forhold kan endre situasjonsbilde og fremkommeligheten som medfører at Telenor må prioritere 

innsatsen. Mobilsamband vil få redusert kapasitet og dekningsområde p.g.a. av redusert krav til 

leveringsplikt. NTEBB opplyser at nodepunkter er sikret med nødstrøm i 6 t. og at de har 

aggregatavtale som sikrer strømforsyning ved lengre strømbrudd. I tillegg er det avtaler mellom 

NTEBB og Telenor som sikrer redundans i nettet ved kabel eller fiberbrudd.  

 

Den enkelte sluttbrukeres forberedelser er vitale for å kunne benytte telenettet, ettersom teleutstyr 

som krever 220V stopper opp ved kraftbortfall. Hussentraler, internett / IP telefoner, modem for 

datalinjer og alarmsystem vil ikke fungere hvis en ikke har nødstrømanlegg i forma av UPSer og 

aggregat. Dette innbærer at vitale bygg må utrustes med nødstrøm og alternative 

kommunikasjonsløsninger.  

4.7 Konsekvenser bank  

Minibank faller ut etter ca 2 timer. Må stenge filialer uten nødstrømsanlegg. Man er avhengig av 

nettverk for at bankterminalen skal kunne kommunisere med Bankenes Betalingssentral (BBS). 

Dersom nettet faller ut får man ikke gjennomført noen transaksjoner. Behovet for kontanter vil øke 

når elektroniske banktjenester faller ut.  

4.8 Konsekvenser landbruksproduksjon  

Et omfattende strømbrudd vil også ramme landbruket, og gårdbrukere med husdyrhold vil være 

spesielt sårbare. De fleste funksjoner og arbeidsoppgaver i moderne driftsbygninger er strømavhengige, 

og uten nødstrømsanlegg, vil et langvarig strømbrudd både gå ut over dyrehelsen/dyrevelferden og føre 

til produksjonstap. Mange husdyrprodusenter vil også kunne få store problem med drikkevatn og 

renhold dersom vannforsyningen stopper opp. Det er stor variasjon mellom de ulike produksjonene 

hvor sårbare de er for strømbrudd. De mest sårbare er de kraftfórbaserte produksjonene (kylling-, egg-

og svineproduksjon) hvor et strømbortfall med 3 timers varighet kan bli kritisk. På spesielt ugunstige 

tidspunkt kan enda kortere strømbrudd få store konsekvenser. Den minst sårbare produksjon er 

saueholdet som i de fleste tilfellene kan klare seg uten strøm i flere døgn. Melkeproduksjonen kommer 

i en mellomstilling hvor mange produsenter vil få problemer ved en strømstans i 6-12 timer. 

Produksjonstap vil kunne oppstå etter kortere tid.  

4.9 Konsekvenser redningstjeneste:  

Brannvesenet må påregne mye jobb i starten av hendelsen, med å evakuere mennesker i ulike 

situasjoner.  

Nødstrømsløsninger:  

 

De mest vanlige nødstrømsløsningene er: 

-UPSer (batteripakker) som er tilkoblet mindre strømkrevende teknisk utstyr som f.eks dataservere,    

hussentraler og lignende Disse kan levere strøm i svært begrenset tid.  

-Aggregat. Ved lengre strømbrudd vil en være avhengig av nødstrøm fra aggregat som går på bensin 

eller diesel. Det eksisterer ikke noe lokal eller regional beredskapslager for aggregat. NTE har et lager 

på 14 aggregat med kapasitet fra 60 kva – 500 kva. I utgangspunktet leies ikke disse aggregatene ut, 

men kan i nødsfall disponeres.  

Nødvendige tilgang på aggregat må sikres, enten ved: 

- egenanskaffelse, eller 

- beredskapsavtaler med forhandlere eller entreprenører, eller   

- å opprette et interkommunalt beredskapslager på flyttbare aggregat.  
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5. Prioriteringer og tiltak 

Følgende prioriteringer og strakstiltak må iverksettes snarest for å være forberedt på enhver situasjon.  

5.1 Prioriteringer   

Avhengig av situasjon er det mulig å prioritere og forsyne deler av kommune, funksjoner og anlegg 

innen kommune med strøm. Denne mulighet må utnyttes dersom det er tilgang til strøm på deler av 

strømnett.  

5.1.1 Prioriterte geografiske områder i prioritert rekkefølge ved begrensa tilgang på strøm:  

1 Området rundt helsesenter og omsorgsboliger Ranemsletta og Skage  

2 Offentlige funksjoner og tjenester samt servicefunksjoner i Overhalla sentrum og Skage  

5.1.2Prioriterte kommunale bygg og anlegg i prioritert rekkefølge ved begrensa tilgang på   

strøm:  

1 Overhalla Helsesenter med tilliggende omsorgsboliger 

2 Omsorgsboliger Skage  

3 Administrasjonsbygg  

5.1.3  Prioriterte servicefunksjoner i prioritert rekkefølge ved begrensa tilgang på strøm:  

1 Overhalla Hotell  

2 Butikker 

3 Bensinstasjon 

4 Bank  

5.2  Kriseledelsens forslag til tiltak 

Under evalueringen av beredskapsøvelsen den 25/11-2010 ”omfattende strømbrudd i kommunen”  

listet kriseledelsen opp 4 punkter som de mente kunne bidra til å heve egen krisehåndteringsevne.  

Punktene er: 

5.2.1 Plan for gjennomføring av en del fysiske tiltak med kostnad: 

5.2.1.1  Behov for aggregater i sykeheim  

Dagens aggregat dekker varme til bygg A (legekontor og helsestasjon) og bygg B(den nye 

sykeheimsdelen som i dag er demensavdeling) og varmtvann til hele sykeheimen. Det er utredet ny 

forbedret løsning som dekker varme og varmtvann til hele sykeheimen, helsesenteret og Laksvoll. 

Nødlys og ledelys skal fungere.  

En grov kostnadsvurdering tilsier en kostnad på kr 700 000 eks mva. 

5.2.1.2  Behov for aggregater i administrasjonsbygg  

Ved lengre strømbrudd vil kommunen bli uten telefonforbindelse og tilgang på internett. Hvis det kun 

er strømbrudd i Overhalla vil det være tilgang til nettet hvis datarommet i 4.etg forsynes med strøm fra 

aggregat.  

Det bør også vurderes å tilrettelegge for varme i minimum kommunestyresal og sikkerhet for at 

datarom i 4 etg fungerer under et strømbrudd. 

En grov kostnadsvurdering tilsier en kostnad på kr 50 000 eks mva. 

 

I tillegg har kommunen anskaffet en ADSL linje gjennom telenor med UPS tilkoblet, som dekker et 

strømbrudd. 

Kostnad for etablering og kabling er kr 7000. Med årlig driftskostnad kr 4000,- 
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5.2.1.3  Vurdere og planlegge vannforsyning til abonnenter som vil bli uten vann. Dette gjelder noen 

få abonnenter da flesteparten vil kunne forsynes med råvann uavhengig av kraftforsyningssituasjonen. 

Nytt strømaggregat er montert som ledd i utbygging av Rakdalsåsen vannbehandlingsanlegg. 

Kartlegging av konsekvenser og omfang er tidligere utredet. Oversikt over status vannforsyning, avløp 

og kommunal bygningsmasse vedlegges. 

5.2.2  Plan for håndtering av hjemmetjenesten, herunder: 

5.2.2.1 Bistand til vedfyring der dette er mulig.        

 Hjemmetjenesten har mulighet til å bistå hjemmeboende med vedfyring. Det gjelder de som har 

vedtak om tjenester, da hjemmetjenesten ikke har oversikt over de andre innbyggerne. 

Hvis også andre innbyggere har behov for hjelp til vedfyring, må dette meldes inn til 

kriseledelsen for å engasjere frivillige til dette arbeidet.  

De brukerne som har stort omsorgsbehov og liten evne til å ivareta dette selv, har tilsyn flere  

ganger per døgn, slik at bistand til oppvarming vil være en aktuell oppgave for helsepersonellet. Det 

kan løses ved at hjemmehjelperne taes ut av sin vanlige funksjon i forhold til renhold, og heller får 

oppgaver rettet mot å sikre forsvarlige boforhold hos funksjonssvake brukere.  

5.2.2.2 Evakuering/ mottak av hjemmeboende uten alternativ oppvarming. 

Her kan man tenke seg muligheter for å ta inn de mest hjelpetrengende på sykeheimen. Ellers må en 

oppfordre innbyggerne til å hjelpe hverandre og evt flytte sammen.  

5.2.2.3 Konsekvenser av at trygghetsalarmer faller ut: 

For de trygghetsalarmer som er på NTE bredbånd, ligger det en sikkerhetsfunksjon i at det er batteri 

som sikrer strømforsyning til alarm og telefoni, i ca 2 timer etter strømbruddet. I alarmer på vanlige 

analoge telefonlinjer vil også alarmen ha batteri en viss tid. Dette vil kreve oppfølging med 

batteriskifte ved lengre tids strømbrudd.  

 

Hjemmetjenesten må inngå dialog med pårørende av brukerne med trygghetsalarm som ikke fungerer 

pga strømbrudd, alternativt øke tilsyn hos de brukerne i risikosoner uten pårørende.  

 

Lister over brukere med trygghetsalarm er utskrevet på hjemmetjenestens kontor, samlet i perm for 

ulike dokumenter som kreves om datasystem er nede. Med denne rutinen på sikkerhetskopieringen kan 

hjemmetjenesten(inkl. tjeneste for funksjonshemmet) og pleietjenesten i institusjon fungere med 

manuell dokumentering over lengre tid.  

 

5.2.2.4 Hjemmetjenesten har til enhver tid oppdaterte utskrifter over brukernes medisiner, 

diagnoser, kontaktpersoner og tiltak i perm på hjemmesykepleiens vaktrom. 

 Prosedyre på dette foreligger som en sikkerhet da vi opplever at nettet er nede i perioder av andre 

grunner. 

5.2.2.5 Utkjøring av varm mat.  

Kjøkkenet har muligheter til å levere ut varm mat hos de brukere som mottar kald mat i dag. 

5.2.3 Vurdere hvordan praktisk håndtering av publikumshenvendelser skal håndteres, 

herunder: 

5.2.3.1  Etablere et praktisk publikumsmottak. 

Ved langvarig bortfall av strøm vurderes skal administrasjonsbygget i sentrum brukes til publikumsmottak. 

Her har vi servicesenteret som bidrar med informasjon og tilrettelegging og koordinering av videre hjelp.  

Kriseledelsen kan gjøre avtaler med ansatte i kommunen og lag og organisasjoner (bl.a røde kors).  

Viser til kriseplan for Overhalla kommune. 
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5.2.3.2  Økt informasjon reduserer behovet for henvendelser. 

5.2.3.3  Etabler telefonsvartjeneste så lenge man har tilgang på teletjenester. Det er stor sannsynlighet 

for at fasttelefonnettet vil forbli intakt, i hvert fall reparert ved bortfall.  Mobilnettet vil derimot falle ut 

etter ca. 2 timer så evt. bruk av sms må skje innen den tid.  

Etabler kontakt med noen som kan bistå med publiseringer utenfor rammet område. Flere kommuner i 

MNS benytter samme sentralbordløsningen. Det må etableres avtaler som gjør oss i stand til å bistå 

hverandre ved slike hendelser 

5.2.3.4  Gjøre avtaler med NRK om utsending av informasjon. 

Klargjør standard Presseskriv som lett kan endres og sendes ved hendelser som påkrever informasjon til 

pressen 

5.2.3.5  Sende skriftlig informasjon hjem med skoleelever/barnehagebarn. 

5.2.3.6  Sende informasjon med hjemmebesøkstjenesten. 

5.2.3.7  Oppfordre innbyggerne til å ta mer vare på hverandre. 

5.2.3.8  Forsterke informasjonstjenesten ved bruk av skole-/barnehageansatte når skolene/ 

barnehagene allikevel må stenge fordi det blir mørkt og kaldt. 

5.2.3.9  Gjøre bruk av ressurser i nabokommunene (Midtre-Namdal samkommune). 

 

5.2.4  Oppdatere eksisterende ROS-analyse 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen utarbeider/reviderer en helhetlig analyse for kommunen som 

geografisk område med henvisning til både Lov om helsemessig og sosial beredskap, Plan- og 

bygningsloven og Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(Sivilbeskyttelsesloven). Sistnevnte lov har foreløpig ikke noe forskriftsverk, men det er rimelig å anta 

at en forskrift vil være gjeldende fra 1. juli 2011 (er allerede sendt ut på høring). 

 


