
Uforutsett nedstengning  
av virksomhet 
Hva er risikoen?
En stans av virksomhet på grunn av  hendelser som katastrofal svikt i utstyr, pandemi, 
streik, opptøyer, eller andre plutselige og uforutsette hendelser, oppstår ofte brått og 
uten særlig forvarsel. Det er viktig at bedrifter er godt forberedt på uforutsett 
nedstengning og stans av virksomheten, slik at både ansatte, produksjon og eiendeler 
kan sikres på en kontrollert og god måte.

Virksomhet som er forlatt kan ha økt risiko for skade, fordi;

• Ansatte ikke er tilstede og de kan derfor ikke oppdage og reagere ved hendelser.

• Maskiner, utstyr, forsyningsanlegg og varer kan ha blitt forlatt eller slått av uten 
grundig nok vurdering av konsekvensene. Det gjelder både sikring mot umiddelbare 
eller fremtidige forhold.

• Nødvendig ettersyn og vedlikehold kan bli utelatt.

• Forlatte lokaler og lagrede verdier er enklere mål for innbrudd, tyveri, hærverk og 
ildspåsettelse.



Hvordan redusere risiko
• Aktivere beredskapsplaner.

• Beredskapsgruppen bør, så langt det er mulig, etableres på stedet. 

• Lokale nødetater slik som politi og brannvesen, bør informeres om forholdene.

• Evaluere umiddelbare og potensielle fremtidige farer mot lokaler, utstyr, og andre 
materielle verdier.

• Databaser og styringssystemer sikkerhetskopieres, all datatilkobling skal sikres både 
fysisk og datateknisk. 

• Informer andre samarbeidspartnere, slik som leverandører, kunder, og 
forsikringsselskap. Begrens likevel ekstern informasjon til det nødvendige.

• Utfør egenkontroll av virksomheten for å bekrefte at alt er i orden. Unngå at lokalene 
står uten daglig tilsyn. 

• Etabler loggføring av kontroller, hendelser og endringer.

• Sørge for at farlige materialer og utstyr er forsvarlig sikret.

• Vurder tiltak for varer som forringes over tid og som har begrenset kvalitets- og 
garantitid.

• Sikre materialer som over tid kan påføre skade, eksempelvis fra muggsopp og andre 
organiske eller kjemiske reaksjoner.

• Maskiner og utstyr som må være i drift under nødsituasjon skal sikres, driftes og 
vedlikeholdes.

• Når nødsituasjonen er over må idriftsettelsen av virksomheten og maskiner foregå på 
kontrollert måte, i henhold til oppstartplaner, manualer, anvisninger og i dialog med 
beredskapsgruppen.

Sikkerhetssystemer
• Branndører og -porter skal være stengt.

• Automatiske deteksjons- og varslingssystemer mot brann, vann og innbrudd, der hvor 
installert, skal være i drift og fungere. 

• Sprinkleranlegg og andre automatiske slokke- eller brannsikringsanlegg skal være i 
drift og fungere

• Kontroll, testing, vedlikehold og avvikshåndtering for slike systemer skal fortsettes 
som normalt.



Dette dokument er ment å være til orientering om det aktuelle temaet. Selv om forfatterne har gjort enhver anstrengelse for å sikre at materialet er korrekt, 

gir If Skadeforsikring ingen garanti for innholdet. Informasjonsmaterialet foregir ikke å gi en komplett liste over alle risikoer eller å indikere at andre risikoer 

ikke eksisterer. Materialet er å anse som rådgivende og ansvaret for eventuelle beslutninger som fattes på bakgrunn av dette, tilligger bedriften. Materialet 

har ikke til hensikt å gi profesjonelle råd knyttet til et spesielt tema eller en spesiell situasjon. If Skadeforsikring kan ikke under noen omstendighet holdes 

ansvarlig for mulige konsekvenser av tiltak som blir gjennomført. Dokumentet kan ikke tolkes dithen at det eksisterer forsikringsmessig dekning under en 

forsikringspolise. 
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Områdesikkerhet
•  Sørg for at uteområder og bygg er sikret og låst, eventuelt avsperret.

• Teknisk skallsikring slik som alarmanlegg og adkomstsystemer skal fungere der hvor 
installert, og utvidelser av slike systemer bør vurderes ved behov. 

• Husk å endre styring av låssystemer på dører og alarmer, slik at lokalene er godt 
beskyttet til enhver tid.

• Mekanisk sikring av dører, porter, vinduer, luker med mer skal være i orden.

• Vurder å engasjere et vaktselskap eller utvidelse av egen vaktordning.

• Attraktive, lett omsettelige og verdifulle varer og materialer skal sikres og fortrinnsvis 
ikke lagres utendørs. Utvendig belysning, der hvor installert, kontrolleres og 
vedlikeholdes.

• Utvendige områder ryddes for brennbare materialer for å forhindre ildspåsettelse.

Forsyningsanlegg og infrastruktur
• Oppvarming av bygg skal opprettholdes på et nivå som forhindrer frost eller annen 

kuldeskade. 

• Overveie om forsyningsanlegg som elektrisitet, gass, vann, trykkluft, ventilasjon og 
annet skal isoleres. Dette må vurderes nøye før iverksetting. 

• Alle installasjoner og utstyr som ikke er kritisk eller nødvendig for den ekstraordinære 
situasjonen bør skrus av og kobles fra strøm- og vannforsyning. Dette kan være ovner, 
ladesystemer, kaffemaskiner eller liknende.

• Utstyr og operasjoner som avhenger av eksterne forsyninger bør vurderes stengt ned 
(og startes opp) etter fastsatt plan som følger produsenten og leverandøren sine 
anvisninger. 

• Utstyr og operasjoner som må være i drift eller funksjon, må overvåkes

• All oppbevaring av farlig stoffer skal sikres. All automatisert 
behandling eller håndtering av slike varer bør vurderes 
stengt ned.

• All nedstengning bør vurderes opp mot risiko for senskader 
som f.eks. kondens og korrosjon.

For ytterligere informasjon eller oppfølging vennligst ta 
kontakt med If Skadeforsikring NUF eller din 
forsikringsmegler.
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