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Ref oppslag i Drammens Tidene 2. mars om tilfluktsrom i kommunen. 
 
Ut fra svaret til Drammen Eiendom KF til DT så er det mulig å forstå det slik at Drammen Eiendom ikke 
fører en oversikt over beredskapskapasiteten på tilfluktsrom de da har forvaltningsansvaret for og heller 
ikke tilstanden på disse, med fører det riktighet? 
 
Om ikke er den tekniske tilstanden på offentlige tilfluktsrom vedlikeholdt løpende slik at man kan 
medberegnet beredskapskapasiteten disse skal utgjøre? 
 
Jeg har tidligere henvendt med til Sivilforsvaret med spørsmål om vedlikehold av private tilfluktsrom, 
som og utgjør en del av den totale beredskapen. Sivilforsvaret har ikke svart opp mine henvendelser og 
stiller derfor spørsmålet videre til rådmannen. Er private tilfluktsrom vedlikeholdt slik at de innehar den 
nødvendige standard som legges til grunn for å ivareta sitt kapasitetsansvar? I hvilken grad føres det 
tilsyn med de private tilfluktsrommene? Hva er den totale reelle kapasiteten på tilfluktsrom i dagens 
kommune? 
 
Er det hensyntatt nye kapasiteter for tilfluktsrom i kommunen tross lovendringen i 1998? Særlig med 
hensyn til den drastiske befolkningsveksten vi har hatt og som vi legger opp til å få. 
 
Svar 
 
Når det gjelder status på offentlige tilfluktsrom, så har kommunen hatt en gjennomgang med 
Sivilforsvaret lokalt. Vi har en god dialog med Sivilforsvaret om tilstanden og den vurderes i hovedsak 
som god, med unntak for de eldste fjellanleggene.  
 
Sivilforsvaret er tilsynsmyndighet for private tilfluktsrom og har oversikt over disse. Tilstanden her er 
god og de som er i bruk daglig, har også best tilstand. Informasjon om private tilfluktsrom publiseres 
ikke på samme måte som for offentlige tilfluktsrom.  
 
Kommunen har god dialog med Sivilforsvaret om videre tiltak når det gjelder tilfluktsrom og det videre 
arbeidet som vi nå har startet på. Dette arbeidet vil videreføres i tråd med nasjonale føringer som det nå 
jobbes med. Det er riktig at utviklingen i kapasitet for tilfluktsrom ikke har holdt følge med 
befolkningsutviklingen etter at nasjonale myndigheter i 1998 valgte å ikke gå videre med utbygging av 
tilfluktsrom i Norge. Dette gjelder også i Drammen kommune. 


