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Hvem er DSB?
 Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet og 

beredskap

 Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet, Nød- og 
beredskapskommunikasjon

 Nødnett

 Sivilforsvaret

 Internasjonalt kontaktpunkt

 Styring av Fylkesmannen på samfunnssikkerhetsområdet

 Styrer Det Lokale El-tilsynet

 Ca. 680 ansatte 
– Hovedkontor i Tønsberg

– Nødnett i Nydalen

– 5 EL-regioner

– 20 sivilforsvarsdistrikter

– 3 kurs- og kompetansesentre

 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet
Foto: DSBFoto:  Kai Myhre



 Sikkerhetspolitisk situasjon

 Økt migrasjon

 Hybride hendelser

 Klima

 Terror

 Helse

 Teknologi
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Det helhetlige utfordringsbildet

1.I Norge er det helhetlige utfordringsbildet ekstra utfordrende. Vi er et stort, men samtidig lite land. Tidligere i høst hadde vi skogbranner i Midt-Norge og flom på Sørlandet 



Hvorfor DSB?



Prinsippene for krisehåndtering

 Ansvarsprinsippet

 Likhetsprinsippet

 Nærhetsprinsippet

 Samvirkeprinsippet



Formålet med samordning

Bidra til helhetlig situasjonsforståelse og avklarte ansvar og roller

Alle relevante sektorer involvert i håndteringen slik at alle faktorer 
ivaretas. 

Helhetlig forebygging, beredskap, skadebegrensning og 
krisehåndtering

Redusere risiko



Virkemidler i samordningen ved 

hendelser

 Dialog

 Kompetanseheving

 Samvirkekonferanser

 Situasjonsrapportering på samordningskanal

 Scenarioanalyser



Videreutvikle totalforsvaret 
og øke motstandsdyktighet i 

kritiske samfunnsfunksjoner



Det moderniserte totalforsvarskonseptet

Det moderniserte totalforsvarskonseptet 

omfatter gjensidig støtte og samarbeid 

mellom Forsvaret og det sivile samfunnet i 

forbindelse med forebygging, 

beredskapsplanlegging, krisehåndtering i 

hele krisespekteret fra fred via 

sikkerhetspolitisk krise, til væpnet konflikt. 



Tendenser i det sivile 

beredskapsarbeidet

 Sivilt beredskapsarbeid generelt økt 

oppmerksomhet i NATO

 Fokus på kollektivt forsvar og planverk

 Hybride trusler – rammer sivile aktører

 Norges totalforsvarskonseptet og HNS 

aktualiseres

Foto: NATO



Krig
Væpnet

konflikt

Normalt

Uønskede hendelser

Større uønskede 

hendelser



Ressursene må finne hverandre gjennom hele krisespekteret

Internasjonale ressurser

Militære ressurser

Offentlige sivile

ressurser

Kommersielle ressurser

Egenberedskap

Frivillige organisasjoner



Nato-traktaten - artikkel 3

“Each NATO member country needs to have the resilience to 

withstand shocks like natural disasters, failure of critical 

infrastructure and military attacks. Resilience is a society’s 

ability to resist and recover easily and quickly from these 

shocks, combining civilian, economic, commercial and military 

factors. In sum, resilience is the combination of civil 

preparedness and military capacity.”

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm


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



 Todelt oppdrag

– (1) videreutvikle totalforsvaret og 

– (2) øke motstandsdyktigheten i 

kritiske samfunnsfunksjoner.

 JD eier programmet, departemental 

styringsgruppe

 DSB koordinerer og administrerer på 

etatsnivå

Program for videreutvikling av totalforsvaret og 

økt motstandsdyktighet i samfunnskritiske 

funksjoner
Hva må vi 

sikre oss 

mot?

Hvilke 

funksjoner er 

det viktig å 

sikre?



JD
Programeier

Styringsgruppe:
JD, OED, SD, FD, NFD, UD, HOD

Totalforsvarsprogrammet

Relevante aktører:
Departementer, etater/direktorater, fylkesmenn, kommuner, kommersielle aktører, 

frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner

Robust 
energi-

forsyning
(NFD/OED)

Håndtere 
masseskade

(HOD)

Ukontrollert 
forflytning av 

mennesker
(JD)

Robust mat-
og vann-
forsyning 

(NFD/HOD)

Robuste sivile 
kommunikasjo

nssystemer
(SD)

Robuste 
transportsyste

mer
(SD)

Sivile 
beskyttelses-

tiltak
(JD/DSB)

Sivil støtte til 
Forsvaret
(JD/DSB)

Kontinuitet i 
styrings-

systemer og 
offentlige 
tjenester

(JD)

Administrasjon
Metodestøtte

Kommunikasjon



Eksempler på arbeidet med 7BLR

 Økt realisme i planleggingen i og med økt vektlegging av 
trussel- og risikobilde (etterretningsbasert informasjon) og 
kunnskap om Forsvaret/NATOs behov

 Sektordepartementene benytter 7 BLR for å styrke 
robustheten på ulike områder: 

– Reservevannforsyning og beredskap for Oslo kommune

– Beredskapsforskriften til kraftforsyningen er revidert (bla på IKT-
sikkerhet)

– Råd for drivstofforsyning etablert

– «Transport i totalforsvaret»: gjennomgang av eksisterende 
beredskapslovverk -og planverk og vurdering av hva som må 
endres av lover, forskrifter, SBS og øvrig planverk tilpasset dagens 
situasjon



Vi må konkretisere forventningene:

Hva vil det si å støtte 

Forsvaret?

Hva vil det si å få støtte 

fra NATO?



Bruke etablerte 

krisehåndterings-

mekanismer 

Foto: Colourbox



Trident Juncture 2018

NATO-operasjon i Norge

Totalforsvaret

Vertslandsstøtte

NATO-synlighet



31 16040 000 60

TRJE18 LIVEX





NATOs øvelse Trident Juncture 2018

 Mottak og redeployering av allierte styrker 

(personell og materiell) fra august – desember

 Understøttelse fra sivile myndigheter og 

kommersielle aktører i tråd med 

vertslandstøttekonseptet

 Informasjon og kommunikasjon til befolkningen 

og berørte aktører 

 DSB tar en koordinerende rolle på sivil side, i 

tett samarbeid med Forsvaret

 Deltakelse fra store deler av totalforsvaret 

 Planlegges koordinert og integrert med 

Forsvarets deltakelse i øvelsen

 Fokus på kompetanseheving og trening i 

forkant av øvelsen – langvarig oppbygging på 

alle nivåer fram mot gjennomføring av CPX

LIVEX (feltøvelse)
25. oktober – 7. november

CPX (spilløvelse)
14. - 23. november

Den sivile og militære delen av Totalforsvaret skal samhandle og samvirke for å håndtere en artikkel 5 

situasjon på norsk jord. Sivile totalforsvarsaktører skal understøtte Forsvaret i å ivareta vertslandstøtte til 

allierte styrker og NATO.



DSBs roller i øvelsen

 Sivil-militær samordning og sivil-sivil samordning 

 «Sivilt situasjonsbilde»

 Koordinerer sivil deltakelse i planlegging og 

gjennomføring av øvelsen (CPX)

 Helhetlig risikoerkjennelse – security og safety

 Kompetanseheving sivilt og militært

 Kommunikasjonshåndtering 

 Oppfølging av FM og kommuner





forsvaret.no

Kommunikasjon



Totalforsvarsprogrammet – noen av 

utfordringene

– Informasjonsdeling

– Gradert samband

– Situasjonsbildet

– Strat-com

– Sivilbeskyttelse 

– Juridiske rammer

– Folkerettslige utfordringer

– Prioriteringsmekanismer 



Samfunnseffekter så langt

 Styrket evne til mottak av allierte 
forsterkninger

 Styrket evne til sivil-militært samvirke

 Bevisstgjøring og refleksjon rundt 
egenberedskap og den norske 
forsvarsevnen

 Betydningen av sivile sektorer 

 Norge oppfattes som troverdig og kapabel 
NATO-alliert

Foto: Colourbox



ingunn.moholt@dsb.no


