
Risiko og sårbarhet i Nord-Trøndelag 

17. januar samlet Fylkesmannen alle topplederne i fylket med beredskapsansvar til møte i 

Fylkesberedskapsrådet.  Temaene var utkast til Risiko- og sårbarhetsanalyse for Trøndelag (ROS-

Trøndelag) og erfaringsutveksling etter ekstremværene «Hilde» og «Ivar». 

Nord-Trøndelag står i likhet med resten av landet overfor et komplekst risikobilde. Når vi nå sammen 

med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har laget et utkast til ROS-Trøndelag, så har vi tatt utgangspunkt i 

det nasjonale risikobildet som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet. 

Vi har også hatt dialog med kommunene og med regionale aktører for å høre hva de mener vi er 

mest sårbare i forhold til.  

Grovt sett kan vi dele inn de alvorligste hendelsene vi kan bli utsatt for i tre ulike typer hendelse.  

Naturhendelser:  F.eks. ekstremvær  med brudd på kommunikasjon – og elforsyning, lyng- og 

skogbrann,  flom , skred  og pandemi.  

Store ulykker: F.eks. ulykke med farlig gods, skipskollisjon og atomulykke. 

Tilsiktede hendelser:  F.eks. Terrorangrep eller  organisert kriminalitet. 

Målet med fylkes-ROS hvert fjerde år er at både kommunene og de regionale beredskapsaktørene 

skal ha et omforent bilde av hvordan risikobildet i vår del av landet ser ut. Når fylkesmennene i 

Trøndelag har valgt å samarbeide om dette, er det både fordi vi har et nokså likt risikobilde og at vi 

har flere beredskapsaktører som dekker begge fylkene.  

Vårt fylke har blitt satt på store prøver med kort mellomrom de siste månedene. Først herjet «Hilde» 

og noen uker etter kom «Ivar». En lyngbrann har rasert flere grender i Flatanger, en flodbølge har 

rammet Statland i Namdalseid og i Steinkjer måtte hundrevis evakueres pga. eksplosjonsfare. 

Kommuner og andre beredskapsaktører har vist at de er sterke og handlekraftige, men samtidig 

sårbare ift for eksempel strøm- og teleutfall. 

Strøm- og teleutfall er et scenario som kan forårsakes av andre hendelser enn ekstrem vind. Store 

branner som vi så i Lærdal og Flatanger slo ut strøm og tele. Det samme gjorde flommen på 

Østlandet våren 2013, og skred tar ofte også med seg kritisk infrastruktur.  Klimaendringene er med 

på å høyne risikoen for både sterkere vind, tørke og mer skred og flom.  

Dette er derfor et scenario det er viktig å være forberedt på. Fylkesmannens inntrykk er at både 

Politiet, kommunene, NTE, Telenor og andre involverte aktører, håndterte utfordringene under 

ekstremværene før jul godt, på samme måte som hendelsene den siste tiden har blitt godt håndtert. 

Samtidig er det rom for forbedringer. Kommunene bør ha nødstrømløsninger for sykehjem, 

vannforsyning og kommunehus. NTE bør vurdere å legge mer strømkabler i jorda og å gjøre 

kraftgatene bredere. Telenor bør se på batterikapasiteten på sine basestasjoner og mulighetene for 

raskere å få på plass aggregater på viktige basestasjoner. Sivilforsvaret bør vurdere å skaffe seg 

større aggregater. Gårdbrukere og bedriftseiere bør vurdere å skaffe seg aggregater, og den enkelte 

innbygger må også tenke mer på hvordan man kan være bedre forberedt. 

Hos Fylkesmannen må vi se på hva vi kan gjøre for å forbedre samhandlingen mellom aktørene 

ytterligere, men også på hvordan vi kan styrke vår øvings-, tilsyns- og veiledningsvirksomhet mot 



kommunene. Langvarig strømutfall er et av de scenarioene vi oftest har brukt på våre øvelser i 

kommunene. 

I forbindelse med de siste hendelsene har det vært en del fokus på Fylkesmannen og 

Fylkesberedskapsrådets rolle. I den forbindelse kan det være naturlig å beskrive rollene til noen av de 

viktigste aktørene under en større uønsket hendelse. 

Det er viktig å slå fast at Politiet har det operative ansvaret for å ivareta sikkerheten for liv og helse, 

også i ulykkes- og katastrofesituasjoner. Når Politiet på fagspråket «setter stab», er det naturlig at de 

innkaller en rekke aktører som rådgivere, bl.a. Fylkesmannen ved fylkesberedskapssjefen. Under 

håndteringen av «Hilde» var det en aktiv dialog mellom Politiet, Fylkesmannen og andre 

beredskapsaktører. Fylkesmannen rapporterte også kontinuerlig til DSB om status i fylket. Under 

«Ivar» og brannen i Flatanger valgte Politiet å «sette stab», og dette bidro til at informasjonsflyten, 

og dermed håndteringsevnen hos alle parter, ble ennå bedre enn under «Hilde».  

Kommunene har et grunnleggende ansvar for å ta vare egen befolkningens sikkerhet og trygghet. 

Alle uønskede hendelser skjer i en kommune, og kommunene utgjør det lokale fundamentet i den 

nasjonale beredskapen. Lov om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunene å ha en 

beredskapsplan og en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse der de skal ha kartlagt hvilke uønskede 

hendelser som kan inntreffe i kommunen. 

NTE, Telenor, Jernbaneverket og Statens vegvesen er viktige infrastruktureiere som selvfølgelig har et 

eget ansvar for å sikre at denne er minst mulig sårbar, og at den blir raskest mulig gjenopprettet når 

den skades. 

I Fylkesmannens oppdrag står det at vi ved ekstraordinære hendelser skal etablere gjensidig kontakt 

med berørte parter og legge til rette for samordning. Vi skal vurdere om det er behov for å innkalle 

Fylkesberedskapsrådet, og vi skal også ha en koordinerende rolle i forbindelse med 

informasjonshåndtering.   

Helt fra starten av ekstremværet «Hilde» vurderte vi om beredskapsrådet skulle innkalles eller ikke. 

Vår vurdering var at aktørene klarte å håndtere situasjonen innenfor sitt område, gitt at strøm- og 

teleutfallet ikke ble for langvarig. Da det utover søndag kveld ble klart at strøm- og teleutfallet kunne 

bli langvarig en del steder, og basert på de rapportene vi fikk fra kommunene, oppfattet vi at 

situasjonen begynte å bli utfordrende for en del kommuner. Av den grunn ble Fylkesberedskapsrådet 

innkalt mandag morgen til møte samme dag kl. 1400. Hensikten med møtet var å gi aktørene et 

samlet oppdatert statusbilde, se på om flere ressurser kunne trekkes inn og om det var behov for 

prioritering av ressursene. Tilsvarende ble det under Flatanger-brannen, flodbølgen i Namdalseid og 

evakueringen i Steinkjer, vurdert slik at det ikke var noe som Fylkesmannen kunne tilføre Politiets og 

kommunens håndtering/koordinering ved å innkalle Fylkesberedskapsrådet.  

Fylkesmannen har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. En av våre 

oppgaver er blant annet å lage evalueringsrapporter etter større regionale krisehendelser.  Det er 

viktig at vi bidrar til god læring etter hendelser som «Hilde», «Ivar» og brannen i Flatanger. 

Samtidig er det viktig å være klar over at det kan være en helt annen type hendelse som utfordrer 

oss neste gang. Da er det viktig at grunnberedskapen i fylket er på plass, og at aktørene har øvd på å 



håndtere en krisesituasjon. Min påstand er at kommuner som har øvd på å håndtere en bussulykke 

eller et skipsforlis, også er bedre forberedt på å håndtere for eksempel en lyngbrann. 

ROS-Trøndelag vil være et viktig fundament for vårt arbeid, og vi skal jobbe videre med å bevisstgjøre 

kommunene og andre beredskapsaktører på innholdet og på hva vi kan gjøre hver for oss og sammen 

for å styrke beredskapen i vårt fylke.  

 

 


