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Høring NOU 2006:6  Når sikkerheten er viktigst 
 
 
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt velger å knytte noen få kommentarer til 
innstillingen. Merknadene retter seg mot politiets ansvarsområder som er omhandlet i 
kapittel 11 – Kartlegging av kritiske samfunnsfunksjoner og sektorvise anbefalinger.  
 
Pkt. 11.6.2. har i et avsnitt tatt opp problemstillingen ”Varsling av befolkningen”. Der 
fremgår det at det primære verktøyet for umiddelbar varsling av befolkningen er bruk av 
Sivilforsvarets tyfonanlegg sammen med beredskapskanalen NRK P1 over FM-nettet.  
Videre fremgår det at behovet for rask varsling kan oppstå ved bl.a. fare for spredning av 
giftig gass og ved eksplosjonsfare.  
I vårt politidistrikt har vi stor transport av gass – fra Nordsjøen og videre transport av 
behandlet gass fra Statoil Kårstø til Europa. Disse rørtrasèene ligger enkelte steder tett inntil 
befolkningen/boligkonsentrasjoner. Lekkasjer her vil umiddelbart medføre en 
eksplosjonsfare og et større evakueringsbehov vil melde seg. Politiets oppgave er å beskytte 
person, eiendom og yte borgerne hjelp og tjenester i en faresituasjon. Det blir i en slik 
situasjon politiets oppgave å stå for varsling og evakuering. Innstillingen viser her til et 
primærverktøy som ikke finnes i vårt distrikt, i hvert fall ikke i de områdene som her 
omtales. Spørsmålet er om denne varslingsformen skal utbygges. De som administrerer 
ordningen har ikke antydet det. Et annet spørsmål er om denne varslingsformen er 
hensiktsmessig i dag og hvem bør i så fall styre/effektuere en eventuell bruk. Bør det 
tillegges Sivilforsvaret eller nødsentraler med døgnkontinuerlig drift?  
 
 
Økonomi og kostnader er også berørt i innstillingen. Spørsmålet er om kostnadene ved 
opprettelse av et effektivt varslingssystem bør overflyttes den industri som forårsaker 
farepotensialet i området.  
I dag finnes det tekniske løsninger som muliggjør en raskere og mer hensiktsmessig 
befolkningsvarsling enn den som det såkalte primærverktøyet kan løse. Det er mulig at en 
kombinasjon er beste løsningen i visse områder. Viser her til det som er omhandlet under 
punktet ”Varsling over fast- og mobiltelefon”.  
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Dette området bør etter vår mening utredes og testes ut, og vurderes om dette er et 
hensiktsmessig varslingsredskap for politiet – ikke bare langs kjente rørtrasèer, men generelt 
når behovet for rask varsling av befolkningen oppstår.  
 
 
Med hilsen 
 
Karl-Henrik Sjursen 

        Odd Magne Havversen 
           Leder FOE      
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