
ØVINGSKALENDER NVE 2015 - 2018 tabellform  
(Dynamisk kalender hvor de oppførte aktiviteten kan bli gjenstand for justeringer/byttes ut på bakgrunn av nye behov) 

År/ 
dato 

Tittel Sted Form Formål og scenario Aktører Eier  

2015 

Vår 

5. 
februar 

Øvelses Bakklandet  Trondheim 
 

Diskusjonsøvelse Scenario basert på DSBs Nasjonalt 
risikobilde 2013, Kvikkleireskred i by.  
Øve samhandling, informasjons-
håndtering, kontaktveier og 
samarbeidsformer mellom etatene. 
Formål: Avdekke behov og rutiner for 
utveksling av informasjon. 

Taktisk nivå (lokalt) i JBV, 
NVE og SVV 

«NIFS»-
prosjektet  

12. 
februar 

Evalueringsseminar 
etter Øvelse Lofoten  

Harstad Møte/samling Presentere og drøfte funn etter øvelsen Alle deltakere i øvelsen NVE 

29. 
april 

«Øvelse HMS 2015» NVE Diskusjonsøvelse Bevisstgjøre ansatte i NVE (KSK) på 
hva som skal til for at en befaring har 
en tilstrekkelig sikkerhetsprofil. Behov 
for justeringer i HMS-håndboken? 

Saksbehandlere i NVE 
(KSK) 

NVE  
(KSK/TBB) 

Fortløp. Erfaringer etter 
øvelser og hendelser   

 Årlige KDS-samlinger Dele erfaringer og iverksatte tiltak etter 
øvelser og hendelser 

KDSer + KBO-enheter  KDS 

 DM-øvelse NVE Gjennomgang og 
diskusjon 

Forberedelse til Øvelse NCEK15 DM NVE 

19. mai Seminar om 
øvelsesplanlegging 

Kristiansand Seminar + miniøvelse Lansere veileder i øvingsplanlegging og 
vise hvordan en enkel øvelse kan 
gjennomføres. Fokus på IKT 

KDSer + KBO-enheter NVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ØVINGSKALENDER NVE 2015 - 2018 tabellform  
(Dynamisk kalender hvor de oppførte aktiviteten kan bli gjenstand for justeringer/byttes ut på bakgrunn av nye behov) 

År/ 
dato 

Tittel Sted Form Formål og scenario Aktører Eier  

2015 

Høst 

 Øvelse 
internvarsling 

NVE Varsling via E-post og 
mobil 

Øve tilgjengelighet – teste bruk av CIM NVEs kriseledelse NVE 

 ”Øvelse budstikke”  NVE Varsling via E-post og 
mobil 

Teste tilgjengelighet og viderevarsling 
– teste bruk av CIM 

KBO  NVE 

Fortløp. Erfaringer etter 
øvelser og hendelser   

 Årlige KDS-samlinger Dele erfaringer og iverksatte tiltak etter 
øvelser og hendelser 

KDSer + KBO-enheter  KDS 

 Beredskapsseminar 
damsikkerhet 

NVE Seminar/What if Øve beredskapsledelse i NVE, 
Statkraft og NLB – diskutere 
problemstillinger 

NVE (TBD + avd. dir. + KS-
repr.), Statkraft, 
Numedalslågens 
brukseierforening, EB 
kraft og Skagerak Energi  

NVE 
(TBD) 

26. – 
27. 
aug. 

Igangsette planlegging 
av «Øvelse Åkneset 
2016» 

Møre og 
Romsdal 

«Kick off»/ 
Planleggings-
konferanse 

Forankring, velge konsept, avklare 
deltakere, m.m. 

FM-Møre og Romsdal, NVE, 
m.fl. 

FM Møre og 
Romsdal 
 
(SV/TBB 
deltar i plan-
leggingen) 

 Øvelse samband NVE – 
region-
kontorene 

Praktisk test av utstyr Sjekke at utstyr og rutiner fungerer og 
at brukerne behersker utstyret 

NVEs krisestab + 
regionsjefene og deres 
stab 

NVE 

2. -3. 
des. 

Øvelse NCEK15 I aktørenes 
respektive 
lokaler 

Nasjonal spilløvelse Avklare roller og videreutvikle 
samarbeid mellom myndigheter, 
CERT, CSIRT og infrastruktureiere i 
forbindelse med håndtering av en 
alvorlig cyberhendelse 

SD, Nkom, de viktigste 
ekomtilbyderne, Norid, 
OED, NVE, Statnett, 
Statkraft, NordPool, 
Hafslund, DSB 
(responscelle), NSM, 
NorCert, m.fl. 

Nkom 
 
(TBB/ET/E 
deltar i plan-
leggingen) 

 



ØVINGSKALENDER NVE 2015 - 2018 tabellform  
(Dynamisk kalender hvor de oppførte aktiviteten kan bli gjenstand for justeringer/byttes ut på bakgrunn av nye behov) 

 
 

År/ 
dato 

Tittel Sted Form Formål og scenario Aktører Eier  

2016 

Vår 

 DM-øvelse  NVE Diskusjon Øve beredskapsplan (kan slås 
sammen med Øvelse internvarsling) 

DM NVE 

 Øvelse 
internvarsling 

NVE Varsling via E-post og 
mobil 

Øve tilgjengelighet  DM NVE 

Fortløp. Erfaringer etter 
øvelser og hendelser   

 Årlige KDS-samlinger Dele erfaringer og iverksatte tiltak etter 
øvelser og hendelser 

KDSer + KBO-enheter  KDS 

Høst 

 DM-øvelse  NVE Diskusjon Øve beredskapsplan DM NVE 

Fortløp. Erfaringer etter 
øvelser og hendelser   

 Årlige KDS-samlinger Dele erfaringer og iverksatte tiltak etter 
øvelser og hendelser 

KDSer + KBO-enheter  KDS 

 ”Øvelse budstikke” NVE Varsling via E-post og 
mobil 

Teste tilgjengelighet og viderevarsling KBO (+ NVEs 
kriseledelse?) 

NVE 

 Øvelse samband NVE – 
region-
kontorene 

Praktisk test av utstyr Sjekke at utstyr og rutiner fungerer og 
at brukerne behersker utstyret 

NVEs krisestab og 
regionsjefene og deres 
stab 

NVE 

 Igangsette planlegging 
av Øvelse rasjonering 

NVE Diskusjon Øve nytt rasjoneringsplanverk. NVE, OED, m.fl.  NVE  
(E/ET/TBB) 

 Igangsette planlegging 
av Øvelse dambrudd 

I aktørenes 
respektive 
lokalere 

Spilløvelse Øve planverk NVE, OED, Statkraft, m.fl.  NVE  
(TBB/TBD) 

5. sept «Øvelse Åkneset» Union 
hotell, 
Geiranger 

Diskusjonsøvelse Øve nytt planverk for skredberedskap, 
med fokus på ansvar og roller. Følges 
opp av øvelse for ledere i aktuelle 
direktorater og dep på et senere 
tidspunkt 

FM Møre og Romsdal, 
kommuner, politi, andre 
aktuelle regionale aktører, 
NVE 

FM Møre og 
Romsdal 
(SV/KS/TBB 
deltar i plan-
leggingen) 

29.- 30. 
nov. 

Øvelse IKT 2016 I aktørenes 
respektive 
lokaler 

Spilløvelse Teste sektorvise responsmiljøer samt 
strategiske involvering. Skal ha særlig 
vekt på å øve offentlig – privat og sivil-
militært samarbeid. Teste rolle og 
ansvarsforståelse hos alle involverte  

Diverse myndigheter DSB 
 
(TBB deltar i 
planlegging.) 

 
 



ØVINGSKALENDER NVE 2015 - 2018 tabellform  
(Dynamisk kalender hvor de oppførte aktiviteten kan bli gjenstand for justeringer/byttes ut på bakgrunn av nye behov) 

År/ 
dato 

Tittel Sted Form Formål og scenario Aktører Eier  

2017 

Vår DM-øvelse  NVE Diskusjon Øve beredskapsplan (kan slås 
sammen med Øvelse internvarsling) 

DM NVE 

 Øvelse 
internvarsling 

NVE Varsling via E-post og 
mobil 

Øve tilgjengelighet  DM NVE 

 Øvelse rasjonering, 
del 1 

NVE Diskusjon Øve nytt rasjoneringsplanverk. NVE  NVE  
(E/ET/TBB) 

Fortløp. Erfaringer etter 
øvelser og hendelser   

 Årlige KDS-samlinger Dele erfaringer og iverksatte tiltak etter 
øvelser og hendelser 

KDSer + KBO-enheter  KDS 

Høst ”Øvelse budstikke” NVE Varsling via E-post og 
mobil 

Teste tilgjengelighet og viderevarsling KBO (+ NVEs 
kriseledelse?) 

NVE 

 DM-øvelse/Øvelse 
Dambrudd, del 1 

NVE Diskusjon Forberedelse til Øvelse dambrudd DM NVE 

 Øvelse dambrudd, 
del 2 

NVE Spilløvelse Øve beredskapsplaner for dambrudd, 
herunder varsling, rapportering, 
krisehåndtering og kommunikasjon. 
Øve reparasjonsberedskap i etterkant 
av et dambrudd 

Regional samvirkeøvelse 
eller bransjeøvelse + 
fagavd. i NVE, KS og NVEs 
regioner (aktuelle ihht 
scenario) 

NVE 
(TBD/TBB) 

Fortløp. Erfaringer etter 
øvelser og hendelser   

 Årlige KDS-samlinger Dele erfaringer og iverksatte tiltak etter 
øvelser og hendelser 

KDSer + KBO-enheter  KDS 

 Øvelse samband NVE – 
region-
kontorene 

Praktisk test av 
sambandsutstyr, 
herunder satellitt-tlf. 

Sjekke at utstyr fungerer og rutiner 
fungerer og at ansatte behersker 
utstyret 

Krisetab + 
regionkontorene 

NVE 

 Øvelse IKT-angrep Statnett Nordisk spilløvelse Teste nordiske beredskapsplaner Nordiske TSOer (og 
myndigheter?) 

Statnett 

 



ØVINGSKALENDER NVE 2015 - 2018 tabellform  
(Dynamisk kalender hvor de oppførte aktiviteten kan bli gjenstand for justeringer/byttes ut på bakgrunn av nye behov) 

 

År/ 
dato 

Tittel Sted Form Formål og scenario Aktører Eier  

2018 

Vår DM-øvelse  NVE Diskusjon Øve beredskapsplan (kan slås 
sammen med Øvelse internvarsling) 

DM NVE 

Fortløp. Erfaringer etter 
øvelser og hendelser   

 Årlige KDS-samlinger Dele erfaringer og iverksatte tiltak etter 
øvelser og hendelser 

KDSer + KBO-enheter  KDS 

 Øvelse 
internvarsling 

NVE Varsling via E-post og 
mobil 

Øve tilgjengelighet  DM NVE 

Høst ”Øvelse budstikke” NVE Varsling via E-post og 
mobil 

Teste tilgjengelighet og viderevarsling KBO (+ NVEs 
kriseledelse?) 

NVE 

Fortløp. Erfaringer etter 
øvelser og hendelser   

 Årlige KDS-samlinger Dele erfaringer og iverksatte tiltak etter 
øvelser og hendelser 

KDSer + KBO-enheter  KDS 

 Øvelse samband NVE – 
region-
kontorene 

Praktisk test av 
sambandsutstyr, 
herunder satellitt-tlf. 

Sjekke at utstyr fungerer og rutiner 
fungerer og at ansatte behersker 
utstyret 

Krisestab + 
regionkontorene 

NVE 

 Øvelse rasjonering, 
del 2 

NVE Diskusjon Øve nytt rasjoneringsplanverk. NVE, OED, m.fl.  NVE  
(E/ET/TBB) 

 


