
 

 

 

Farlig godsaktuelt – beredskapsrelatert 
 

 

 

 

Erik Bleken, senioringeniør, DSB 



Disposisjon 
 

• Ressurssentraler 

 

• Organisering av FG-skadested 

 

• Nasjonal CBRN-strategi  

 

• RVK 

 

• Hjelpemidler, bl.a. på dsb.no 

 

• Ny farlig godskartlegging 

 

 

 



Ressurs-110-sentraler farlig gods 

 
 

• Få uhell pr sentral pr år (22 sentraler, ca 62 uhell/år) 

 

• Frivillig – de andre sentralene kan kontakte 

  ”sin sentral” hvis de ønsker 

 

• Bygge opp erfaring og kompetanse i ressurs- 

  sentralene 

 

 



110-SENTRALER 

 I NORGE: 



 

TRE RESSURSSENTRALER – GIR 110-STØTTE  HVOR:  

 

 

Bergen:          Fra og med Aust Agder rundt kysten til  

                        og med Sogn og Fjordane. 

 

 

Oslo:             Fra og med Telemark og resterende østland. 

 

 

Trondheim: Fra og med Møre og Romsdal og videre 

   helt opp til og med Finnmark, med Svalbard. 

 



TRE RESSURS- 

SENTRALER –  

HVEM GIR STØTTE 

HVOR: 







Organisering av FG-skadested – fra 2 til 3 soner 
 

• Hot, Warm og Cold zone 

 

• ”Gamle” indre sone erstattes av:  

 

• Hot/Farlig:  kun brannvesen – total beskyttelse 

 

• Warm/Uren: helse med inn – filter og egen 

  beskyttelse 

 

• ”Gamle” ytre sone erstattes av 

 

• Cold/Ren sone 

 

 

 



Politi 

Cold zone 

Brann 

Warm zone 

Vindretning 

Det sentrale skadestedet 

Stort skadested 

Hot zone 

AMB 

Basepunkt / 

KDL 

 

Warm zone 



Fra 2 til 3 soner – forts. 
 

 

• Justering av ”gamle modellen” 

 

• Helse kan avlaste brannvesen mht behandling av 

  skadde 

 

• Tenkt for tilfeller med minst 5 skadde 

 

• DSB vil utvikle, og sende ut, et faktaark 

 

• Senere vil ”Røyk- og kjemikaliedykkerveiledningen” 

  oppdateres 

 

 



      

 

 

Nasjonal CBRN-strategi 

 

 
fått av avdelingsleder Siri Hagehaugen 



Oppdrag fra JD gitt 05.08.13   

• DSB bedt om å utarbeide en nasjonal strategi for 

beredskapen mot CBRN  

• Skal utarbeides i samarbeid med relevante aktører fra 

sivil og militær sektor 

 

• Meld. St. 21(2012-2013) Terrorberedskap: 

-  ”DSB skal på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) 

utarbeide en nasjonal strategi for beredskap mot CBRN. Strategien skal 

dekke både uønskede villede hendelser og større ulykker der slike stoffer 

er involvert.» 
 

• Oppdraget består av 2 deler  

- Del 1 frist 31.12.13 

- Del 2 frist 31.04.14 

    



   

Oppdragets del 1 

• Status på område  

- oversikt over forebyggende tiltak, beredskapsressurser og -kapasiteter 

- oversikt ansvarlige aktører (sivile og militære) 

- synliggjør aktørenes ansvar tilknyttet de taktiske områdene ifbm en 

samordnet innsats (evt utfordringer) 

- inkludere MRE (mobile renseenheter) 

 

• På bakgrunn av del 1 utarbeides en nasjonal strategi 

 



Oppdragets del 2 

• Utarbeide en nasjonal strategi 

- uønskede villede hendelser, større ulykker 

- belyse utfordringer som det bør arbeides videre med 

• Vurderes opp mot EUs policy pakke om CBRN- 

sikring (EU CBRN action plan) 

• NATOs arbeid innen CBRN-sikring 

• Innhente informasjon og erfaringer fra andre land 

 

 

      



Leveranse 

- Kortfattet klar og konsis nasjonal CBRN-strategi som skal legge 

grunn for handlingsplan 

- Totalt 3 rapporter  

     Del 1 (kartlegging og beskrivelser), Del 2a (underlagsdokumentasjon for strategi),   

     Del 2b (strategi) 

 

- Strategien skal føre frem til en handlingsplan i de ulike sektorene. 

Rapporten setter føringer for hvordan CBRN-hendelser skal 

håndteres 

 

• Strategien har som formål å beskytte befolkningen 

i Norge mot CBRN-hendelser 

      



RVK  =  ? 



RVK        =          Rådgivning Ved  Kjemikalieuhell 

Skadestedet 

110-sentralen: 

Vurderer situasjonen - 

Behov for rådgivning? 

 

Kystverket: 

Gir råd direkte,  

eller  

kontakter kjemikaliebedrift  

eller Giftinformasjonen 

Giftinformasjonen: 

Gir råd til skadestedsleder via telefon 

Kjemikaliebedrifter: 

Gir råd til skadestedsleder via telefon 

JA 

ICE-nettverk i 
Europa 



Hjelpemidler – gratis,  

 

på www.dsb.no 





  Farlig gods-håndbok 
 

          - laget i samarbeid med,  

            og 

          - delt ut gratis til   

                 - samtlige brannvesen 

                       - samtlige politidistrikter 

                       - samtlige AMK-sentraler 

                       - samtlige sivilforsvarsdistrikter 

 

             Kan også lastes ned på www.dsb.no 



Farlig godshåndboka 
 

• NY håndbok 

 

• Uhell og villede handlinger -> CBRNe 

 

 

• Samarbeid med Sverige 

 

• Utvikle felles engelsk versjon først 

 

• Deretter norsk, tilpasset versjon 



  

•   



  



  



  



  









Farlig godspermen på data 
 

 

• Oppdatere for ADR/RID 2013 

 

 

• Lage en APP 

 

• ulike plattformer 

 

 

• Web-versjon 

 

 

 

 

















Hazmat Training, Fire Training etc. 
 

 

• Lage ny versjon av de to programmene 

 

• Norge pådriver 

 

• Web-basert 

 

 

 

• Utvikle nytt program – Forest Fire Training 

 













Øvelser i farlig gods – øvelsesmalen 

 
• Foreløpig tre øvelser lagt inn 

 

• Kjære beredskapsvenner – BIDRA med ideer!! 

 

• Nye stoffer 

 

• Nye caser og scenarioer 

 

• Utvikles av dere/dere i samarbeid med DSB/DSB 

 

• Gjør dette til DIN farlig gods-side!! 







NY farlig godskartlegging 

 
 

• Kartlegging av transportruter - à la forrige kartlegging 

 

• Kartlegging av omsetning av utvalgte gasser 

 

• Transportrutene for farlig gods fra Sjursøya 


