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Svar på spørsmål fra representanten Espelien (FrP) vedr. tilstand tilfluktsrom

Bakgrunn:
Spørsmål representanten Torbjørn Espelien (FrP), leder Hovedutvalget for Bistand og Omsorg, til
Kommunedirektøren, 2. mars 2022:
«Det hørtes ut som om du sa at alle tilfluktsrommene våre er i tilfredsstillende stand etter tilsyn.
Ut fra dette notatet virker det som om ikke alt er som det skal være.»
Svar:
Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for allmenheten, slik at de menneskene som
måtte være i nærområdet i en beredskapssituasjon kan søke vern. Offentlig betyr i denne
sammenheng at tilfluktsrommet vil være åpent for «alle». Som eier har kommunene ansvar for
vedlikehold av de offentlige tilfluktsrommene. Utover de offentlige kommer private tilfluktsrom i
f.eks. næringsbygg, borettslag/ sameier og kirkebygg, som kommunen ikke har ansvar for.
I tillegg har kommunen ansvar for andre tilfluktsrom der kommunen er tiltakshaver, hovedsakelig
i skoler, barnehager og idrettsanlegg. Disse benevnes «private tilfluktsrom». Disse er bygget og
dimensjonert for å kunne gi vern for dem som normalt oppholder seg på eiendommen der
tilfluktsrommet er lokalisert.
I Bærum kommune er det totalt 52 tilfluktsrom; 38 i formålsbygg og 14 andre offentlige
tilfluktsrom. Det ble i 2020 gjennomført en systematisk gjennomgang av kommunens tilfluktsrom,
som avdekket at tilstandsgraden varierte. Befaringene i 2020 viste at det må påregnes betydelige
investeringer for å oppgradere alle tilfluktsrommene. Blant annet er det ikke etablert
nødstrømsaggregat i 19 av 38 av de tilfluktsrommene som er i formålsbyggene. Det har derfor
vært planlagt et mer detaljert arbeid fra høsten 2022 med å oppgradere kommunens tilfluktsrom
til ønsket standard.

I forbindelse med beredskapssituasjonen knyttet til Ukraina-krigen er det nå igangsatt strakstiltak
for å få alle tilfluktsrommene operative til umiddelbar beredskap.
Det som nå gjøres er følgende:
-

Tilfluktsrommenes tilstand er kartlagt av kommunens interne ressurser (ferdig
11.03.2022).

-

Det er foretatt funksjonstester av tekniske installasjoner som viser at installerte enheter
fungerer som forutsatt.
Tre offentlige tilfluktsrom er under kartlegging av ekstern leverandør, for utbedring av
mangler. Dette gjelder – Rødskiferveien på Kolsås, Strandveien på Lysaker og
Bjerkelundsveien på Grav.
I tillegg er det to offentlige tilfluktsrom som har andre hjemmelshavere (eiere) enn
kommunen, som skal kartlegges i samarbeid med eier av eiendommene. Dette gjelder
Grav gårdsvei (Steinerskolen) ved Grav og Veståsen (St. Elisabeth kirke) på Hosle. Det vil
bli utført utbedringer av feil og mangler for disse offentlige tilfluktsrommene
Interne driftsinstrukser revideres/ oppdateres.
Det foretas øvelser sammen med leietaker for de offentlige tilfluktsrommene som er
utleid.

-

-

-

Alle tilfluktsrommene er dimensjonert for krig og skal i henhold til DSBs krav kunne settes i drift i
løpet av 72 timer.
De beskrevne tiltakene som er under gjennomføring vil sikre at de kommunale tilfluktsrommene,
som har hatt mangler, raskt vil være fullt operative.
I tillegg er det som beskrevet over, planlagt et mer omfattende arbeid med ytterligere
oppgraderinger av standarden i løpet av inneværende år. Kommunedirektøren planlegger nå for
mulig forsering av tidsplanen for oppgradering av tilfluktsrommene til dagens standard.

