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✓Brann- og elsikkerhet
✓Farlig gods, eksplosiver og farlig stoff 
✓Produkt- og forbrukersikkerhet
✓Nød- og beredskapskommunikasjon (Nødnett)
✓Sivilforsvaret 
✓ Internasjonalt samarbeid
✓Samordning  



Industrisikkerhet i DSB
• Ca. 300 storulykkevirksomheter. Borregaard, Yara, Inovyn, Dynea etc. Det er 

typen og mengde kjemikalier som avgjør om en virksomhet er storulykkevirksomheter

• Ca. 10.000 registrerte anlegg med farlig stoff over en viss mengde. 
Bensinstasjoner, fabrikker, kuldeanlegg, gasstanker til bolig etc. 

• Ca. 750 eksplosivlager 
• Ca. 9 mill tonn farlig gods transporteres på vei 
• Bunkring av brannfarlig gass i maritim sektor og STS omlasting farlig 

stoff
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Kilde: Aftenposten Kilde: Telemark Fylkeskommune

Kilde: TU Kilde: nktransport.no

Den lovlige håndteringen av farlige stoffer skal skje uten uhell
- sikkerheten til befolkningen (Safety)

Farlige stoffer skal ikke komme ut av den lovlige håndteringskjeden
- ikke misbrukes til kriminelle handlinger (Security)



Yara Porsgrunn 2008

Aker Solution-Stord 2021
Jotun Sandefjord 2021

Cyber angrep

Brim Explorer 2021
Sandvika 2019



Hendelser med farlig stoff – oppfølging og læring

• Virksomhet har plikt å rapportere og 
granske hendelser

• DSB følger opp alvorlige hendelser med 
tilsyn eller andre hensiktsmessige 
reaksjonsmidler

• DSB analyser og deler informasjon i 
nasjonale og internasjonale bransje- og 
myndighetsfora 

• Storulykker rapporteres til EU Photo: 
DSB



Reaksjoner

• Tydelig oppfølging
– Tilsyn etter alvorlig hendelse

• Tydelige reaksjoner
– Stans av virksomheter
– Tilbaketrekking av tillatelser
– Tvangsmulkt
– Politianmeldelse
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Samarbeid  - oppfølging og læring

• Erfaringsutveksling gjennom:
– Bransjenettverk
– Regelmessige møter med bransjeforeningene, fks. Energigass Norge (EGN), Drivkraft 

Norge, Hydrogenforum m.fl.
• Høringer og innspill fra bransjene i utvikling av regelverk og veiledningsmateriell
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Beredskap – krav til virksomheter og myndigheter



Beredskap – samarbeid og samøvelse!



Pådriver for 
godt samarbeid



Sammen er vi forberedt
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Takk for oppmerksomheten


