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Hvordan blir 
Nasjonalt 
risikobilde til?



Hensikten med NRB

 Analysere mulige katastrofale hendelser 

som kan ramme det norske samfunnet 

 Etablere et felles risikobilde på tvers av 

ansvarsområder og sektorer

 Synliggjøre avhengigheter og behov for 

samordning

 Beskrive risikoen, men overlate evaluering 

og tiltak til fagmyndighetene   

 Målgruppe: «Alle»

 Eier: Ingen (eller JD)



Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Kategori Risikoområder Scenarioer

Natur-

hendelser

1. Ekstremvær

1. Storm i indre Oslofjord

2. Langvarig strømrasjonering

2. Flom 3. Flom på Østlandet

3. Skred

4. Varslet fjellskred i Åkneset

5. Kvikkleireskred i by

4. Smittsomme sykdommer
6. Pandemi i Norge

7. Matbåren smitte 2015

5. Skogbrann 8. Tre samtidige skogbranner

6. Romvær 9. 100-års solstorm

7. Vulkansk aktivitet 10. Langvarig vulkanutbrudd på Island

8. Jordskjelv 11. Jordskjelv i by

Store ulykker

9. Farlige stoffer

12. Gassutslipp på industrianlegg

13. Brann på tanklager i by

10. Atomulykker 14. Atomulykke på gjenvinningsanlegg

11. Offshoreulykker 15. Olje- og gassutblåsning på borerigg

12. Transportulykker
16. Skipskollisjon på Vestlandskysten

17. Brann i tunnel

Tilsiktede 
hendelser

13. Terrorisme

18. Terrorangrep i by

19. Terrorhandling 2015

14. Sikkerhetspolitiske kriser 20. Strategisk overfall

15. Det digitale rom

21. Cyberangrep mot finansiell infrastruktur

22. Cyberangrep mot ekom-infrastruktur

16. Hevnmotivert vold 23. Skoleskyting 2015



Nye scenarioanalyser 2015

• Matbåren smitte

• Skoleskyting

• Terrorangrep



Framgangsmåte for 

risikoanalysene i NRB 



A safe and robust society – where everyone takes responsibility
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Konsekvenser for samfunnsverdier

Liv og helse

• Dødsfall

• Alvorlige skadde og syke

Natur og miljø

• Langtidsskader på naturmiljø

• Uopprettelige skader på kulturmiljø

Økonomi

• Direkte økonomiske tap

• Indirekte økonomiske tap

Samfunnsstabilitet

• Sosiale og psykologiske reaksjoner

• Påkjenninger i dagliglivet

Demokratiske verdier og styringsevne

• Tap av demokratiske verdier og nasjonal  styringsevne

• Svekket kontroll over territorium



Valg av hendelser: 

Potensielt store konsekvenser - lav sannsynlighet 



Utvikling av scenarioer: 
Eks. cyberangrep mot 

ekom-infrastruktur 
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Risikoanalysene i NRB er en vurdering av: 

1. Sannsynlighet: Hvor trolig er det at scenarioet vil 
inntreffe?

2. Konsekvenser: Hvordan påvirker scenarioet  
samfunnsverdiene?

3. Sårbarhet: Hvilke viktige samfunnsfunksjoner kan 
svikte (følgehendelser) eller ha utilstrekkelig 
kapasitet?

4. Usikkerhet: Hvor godt er kunnskapsgrunnlaget for 
analysen? 
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Risikoanalyseprosess

Informasjons-
innhenting

Analyseseminar
Bearbeiding og 
kvalitetssikring

Ett år



Risiko- og sårbarhetsvurdering 
av hendelser i NRB

SANNSYNLIGHETSVURDERING KONSEKVENSSVURDERING



Risiko- og sårbarhetsvurdering av 

komplekse hendelseskjeder



Sårbarhetsvurdering

Nødnett

Kraft

Krise-

ledelse

Vannfor-

syning

Veg

Bane

Luft

Finans

Helse og omsorg

Sjø

Nød-

nummer

Helse og 

omsorg

Nødnett

Ekom-bortfall

Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner 

blir påvirket av ekom-bortfallet? 

(følgehendelser) 



Presentasjon av resultater: 
Konsekvenser av cyberangrep mot ekom-infrastruktur



Samlet risikomatrise 2014  



Samlet konsekvens per scenario fordelt på konsekvenstyper 



5. utgivelse i feb. 2016 

Utvikling siden 2011:

 Grundigere analyser

– Mer konkrete, tydelige forutsetninger 

og resonnementer

– Større vekt på for- og etterarbeid,   

ikke bare seminarene

 Økt vekt på sårbarhet og usikkerhet

 Tydeligere konklusjoner og anbefalinger



Egne delrapporter fra 

hver scenarioanalyse 

fra og med 2014



Hva brukes NRB til?

 Felles referanse for samfunnsrisiko og begrunnelse for tiltak

 Øvelser 

– nasjonale, sektorvise, regionale, lokale

 Input til departementenes, fylkesmennenes og 

kommunenes ROS-analyser

 Ingen forpliktende oppfølging i dag, men kanskje i morgen? 

– Balanse mellom departementenes sektoransvar og JDs 

koordineringsansvar (jf departementstilsyn)



Scenarioanalyser

 Scenario: Framtidsbilde, fortelling i miniatyr

 Tar utgangspunkt i en gitt situasjon og beskriver hva 

som skjer (konsekvenser)  

 Viktig: Valg av perspektiv (innenfra/utenfra, 

ovenfra/nedenfra) og troverdighet (intuitive, logiske 

resonnementer)

 Styrke: Skaper innlevelse og forståelse, blir husket

 Svakhet: Gir et snevert øyeblikksbilde 



To krisescenarioer DSB fikk i oppdrag å 

analysere i november

«200 000 asylsøkere i 

Norge i desember 2016»

«Plutselig masseankomst 

av 1000 asylsøkere per dag 

over Storskog i mars 2016» 

Formål: Gjøre samfunnet bedre i stand til å håndtere uventede 

situasjoner knyttet til flyktningtilstrømmingen



«200 000 asylsøkere i Norge i desember 2016» 

Case: By med 25 000 innbyggere sentralt på Østlandet 

huser 1 500 asylsøkere, hvorav 150 enslige mindreårige 

Mottakene:



Livet på mottakene

 «Meningen med livet er å vente på neste måltid»

 Det dannes samfunn i samfunnet med egne regler og 

verdier

 Lever med ubehandlede traumer

 Utrygghet, frustrasjon og motløshet

Livet i byen 

 Tvil om de har oppholdsgrunnlag

 Rykter om narkotikasalg, tyveri og voldtekt  

 Barn tør ikke å gå forbi mottakene til skolen 

 Asyldebatten splitter byen  



Hovedutfordringer 

 Mange asylsøkere gir lange opphold 

– opphoping av asylsøknader, mange som skal 
returneres, mangel på boliger

 Det skjer liten eller ingen integrering under opphold på 
asylmottak 

 Jo lenger tid på mottak jo større helseproblemer og 
mer vold  

 osv



På hvilken måte kan raske 

scenarioanalyser supplere mer 

omstendelige risikoanalyser?




