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Tor - oppfølgingspunkter for kommunalt og regionalt nivå ved bortfall av 
kraft og ekom 

 

Kriseledelse 

- Gjennomgå muligheter for å etablere og drifte kriseledelse uten tilgang på elektroniske tjenester (ekom) 

– vurdere alternativ kommunikasjon som satellittelefoni, jakt-/sikringsradio, VHF, Nødnett, samt bistand 

fra andre funksjoner med sambandsutstyr som for eksempel Røde Kors eller Norsk Radio Ræle Liga. 

- Gjennomgå beredskap for bortfall av kraft – vurdere muligheter for drift med nødstrømsaggregat, 

inkludert muligheter for tilførsel av drivstoff. 

- Vurdere samlokalisering med andre krisehåndteringsfunksjoner som politi og/eller lege/helsetjenester. 

- FM bør gjøre en forhåndsprioritering av alternativ telefoni for kommunene hvis dette kan skaffes hos 

andre. 

 

 

Helse 

- Vurdere ekstra ressurser i hjemmetjenesten med hyppigere besøk av hjemmeboende pleietrengende. 

- Følge opp hjemmeboende pasienter med elektromedisinsk utstyr og/eller trygghetsalarm, vurdere 

tilstrekkelig batterikapasitet og/eller nødstrøm for disse pasientene.  

- Legge til rette for at eldre og syke i egne boliger uten annet enn elektrisk oppvarming blir ivaretatt, 

eksempelvis innkvartering av enkelte beboere på sykehjem.   

- Gjennomgå reservestrømkapasitet for sykehjem og omsorgsboliger. Sjekke ut alternative 

oppvarmingsmuligheter og evakueringsplaner. 

- Gjennomgå institusjoner med oppvarming basert på vannbåren varme/fjernvarme som krever elektrisitet, 

planlegg for bruk av aggregat. 

- Vurder mulighetene for ivaretakelse av og informasjon til innvandrere, asylsøkere og fremmedarbeidere 

uten erfaring, eller mulighet, for vedfyring.  

 

 

Vann og avløp 

- Gjennomgå behov for tilstrekkelig aggregater for å forsyne institusjoner og gi full dekning med 

vannforsyning, samt behov for reservekraft for renseanlegg.  

- Gjennomgå konsekvenser av økte mengder avløps- og overvann i tettbebygde strøk og vurdere tiltak. 

 

Informasjon til innbyggerne 

- Vurdere å etablere en informasjonsstrategi for å gi innbyggerne tilstrekkelig oppdatering om situasjonen 

og hvordan de skulle forholde seg. Eksempelvis gjennom NRK P1, lokalradioer, løpesedler etc.   

 



 

Annet 

- Informasjonsbehov: Under en hendelse som Tor kan bli, har både Fylkesmannen, kommuner og andre 

relevante aktører behov for å kunne få et oppdatert bilde av situasjonen med hensyn til ekomnett og 

tjenester og kraftforsyningen, og informasjon om når en kan forvente at tilstanden bedrer seg. Både kraft- 

og teletilbydere bør være oppmerksom på å, og planlegge for å informere FBR og kommuner med hensyn 

til hvilke områder som er rammet, og når en kan forvente at feilene blir rettet. 

- Kulde: Det er ventet at været vil være betraktelig kaldere enn under Dagmar og Nina. Det bør derfor 

være en økt oppmerksomhet omkring behovet for oppvarming. 

- Forsterkningsressurser: Gå gjennom planer for anmodning om bistand fra forsterkningsressurser som 

Sivilforsvaret, Forsvaret/ Heimevernet og frivillige organisasjoner. Disse ressursene må inn i aktørenes 

beredskapsplaner, og bruken av dem samordnes i FBR. 
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