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Utfordringer vi står overfor

➢Klima 

– mer ekstremvær, mer tørke mer flom

➢ Teknologi 

– lange og uoversiktlige verdikjeder, nye sårbarheter

➢Sikkerhetspolitisk situasjon 

– krig i Europa, endringer i NATO 

➢ Forsyningssikkerhet 

– just-in-time, lange uoversiktlige forsyningskjeder  
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Hvem er DSB?
• Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet

• Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet og beredskap 

• Styring av statsforvaltere på samfunnssikkerhetsområdet

• Fagdirektorat brann og redning, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet, nød-
og beredskapskommunikasjon

• Nødnett

• Sivilforsvaret

• Internasjonalt kontaktpunkt (EU, FN, NATO)

• Styrer Det lokale EL-tilsynet

• Ca. 680 ansatte 
– Hovedkontor i Tønsberg

– Nødnett i Nydalen

– 5 EL-regioner

– 20 sivilforsvarsdistrikter

– kurs- og kompetansesentre

– Brann- og redningsskolen

Foto: DSBFoto:  Kai Myhre





Samordning - under hendelser

Helsedirektoratet

POD

Meteorologisk institutt

Toll

NVE

Statsforvaltere

Kommuner

Avinor



AKS 2019 



Analyser av krisescenarioer

• Farer/trusler som kan utløse alvorlige 

hendelser for det norske samfunnet

• På  tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer

• Bredt spekter av følgehendelser og 

konsekvenser.

• Departementer, statlige etater, 

statsforvaltere og kommuner

• Grunnlag for målgruppenes egne 

analyser og prioriteringer
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1. Storm i indre Oslofjord

2. Flom på Østlandet

3. Regnflom i by

4. Varslet fjellskred i Åknes 

5. Kvikkleireskred i by

6. Pandemi i Norge

7. Matbåren smitte 

8. Antibiotikaresistens: MRSA-utbrudd 

9. Tre samtidige skogbranner

10. 100-års solstorm

11. Langvarig vulkanutbrudd på Island

12. Jordskjelv i by
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t 13. Svikt i global kornproduksjon 

14. Legemiddelmangel 

15. Langvarig strømrasjonering
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16. Gassutslipp på industrianlegg

17. Brann på tanklager i by

18. Atomulykke på gjenvinningsanlegg

19. Olje- og gassutblåsning på borerigg

20. Skipskollisjon på Vestlandskysten

21. Brann i tunnel
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22. Terrorangrep i by

23. Skoleskyting

24. Cyberangrep mot finansiell infrastruktur

25. Cyberangrep mot ekom-infrastruktur

(Hybrid angrep mot Norge) 

AKS 2019

25 risikoanalyser 

fordelt på 

16 risikoområder 

og 4 hendelsestyper  





Analysemodell for strømrasjonering – hva blir 

konsekvensene for samfunnet av strømrasjonering? 

Energimangel i 

Europa.

Lite nedbør 

hele året.

Lav fyllingsgrad i 

magasiner.

Få importmuligheter. 

Strøm-

rasjonering 

– kvote eller 

utkopling?

Manglende oppvarming.

Bedrifter stenges/red. prod. 

KS: Transport, mat, drivstoff, 

landbruk, basestasjoner osv. 

Reservestrøm, tekniske 

problemer.

Liv og helse

Samfunnsstabilitet

Økonomi

Natur og miljø

Styringsevne



Kontinuitetsplanlegging

Innsatsfaktorer
• Arbeidskraft

• Råvarer

• Delkomponenter  

• Ekom-tjenester

• Strøm 

• Tekniske hjelpemidler

• Kapital   



Fasene i 
planprosessen

1. Kartlegge utfordringer

2. Analysere utfordringer 

3. Vurdere tiltak 

4. Utarbeide kontinuitetsplan



Totalforsvaret
Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber 

sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig

Foto: Starum
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Utviklingstrekk

• Endret trusselbilde 

• Et mer kompleks og sårbart samfunn

• Hybride trusler – utfordrer grenser mellom sivil og militær 
håndtering, rammer sivile aktører

• Sivilt beredskapsarbeid har fått økt oppmerksomhet i 
NATO

• Fokus på kollektivt forsvar og planverk

• Forsvaret er avhengig av resiliente sivile funksjoner

• Norges totalforsvarskonseptet og evnen til å være 
vertsnasjon aktualiseres

• Totalforsvarsprogrammet 2016 – 2020: Startskuddet for 
det moderniserte totalforsvaret



Resilience, motstandsdyktighet og artikkel 3



NATOs grunnleggende forventninger

- operasjonalisering av artikkel 3

1. Sikre kontinuitet i nasjonale styringssystemer og kritiske 
offentlige tjenester

2. Sikre robust kraftforsyning

3. Sikre evnen til å håndtere ukontrollert forflytning av 
mennesker

4. Sikre robust mat- og vannforsyning

5. Sikre evnene til å håndtere masseskadesituasjoner

6. Sikre robuste sivile kommunikasjonssystemer

7. Sikre robuste transportsystemer



Forsvarets avhengigheter av sivilsamfunnet



Forsvarets behov for sivil støtte

• Forsvarets behov for sivil støtte i form av varer, tjenester, 

personell og tilgang til infrastruktur vil overstige ressursene 

Forsvaret har behov for til daglig

• Sentrale behov for Forsvaret vil være 

– Transport

– Helsetjenester

– Drivstofforsyning
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Offentlig-privat samarbeid

• Hva innebærer totalforsvaret for næringslivet? 

• Tettere samarbeid med private virksomheter

• Benytte allerede etablerte arenaer, og å etablere 

tettere kontakt med arbeidsgiver- og 

interesseorganisasjoner 

• Erfaringer fra Covid-19



• Etablere en helhetlig forståelse av totalforsvaret på tvers 

av kommuner og regioner gjennom økt kompetanse om 

totalforsvaret

Regionalt og lokalt

- hvordan påvirker totalforsvaret kommunene?

Sivilt-militært samarbeid og 

sikkerhetspolitisk krise må inn i 

samfunnssikkerhetsarbeidet:  

❑ risiko- og sårbarhetsanalyser

❑ beredskapsplanverk

❑ planprosesser



Veien videre

• Endret trusselbilde innebærer endringer for totalforsvaret – også 
på sivil side

• Nasjonalt system for håndtering av sammensatte trusler og 
hendelser (hybrid)

- Utfordrer skille mellom fredstidskrise og krig, mellom kriminalitet 
og aksjoner fra statlige aktører

- Krever god samordning og se situasjonsbilder i sammenheng 

- Økt oppmerksomhet og årvåkenhet – fra trusselbilde-leverandører 
til den enkelt innbygger (kognitiv resiliens) 

• Svensk og Finsk medlemskap i NATO

- Nordisk totalforsvarskonsept? 

- Nordisk forsvarssamarbeid får konsekvenser for sivil side

- Hva er mulighetene? Og begrensningene? 



Det moderniserte totalforsvaret

Foto: Geir Olsen, Fylkesmannen i Oppland


