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Bakgrunn

 DSB - Seksjonssjef, avd samordning og beredskap

– Kunnskapsutvikling og veiledning innen samfunnssikkerhet

– Tilsyn med departementenes samfunnssikkerhetsarbeid

– Evaluering av hendelser og øvelser

– Arenabygging for samhandling på tvers av sektorer og nivåer

 Forsvarsbygg – seksjonssjef og avdelingsdirektør

– Bygge- og rehabiliteringsprosjekter for forsvarssektoren

 Statsbygg – seksjonssjef, prosjektleder og miljø/KS-rådgiver

– Prosjektledelse, stab- og linjeledelse

– Kvalitetsstyring

– Kontraktstrategi

– Usikkerhetsstyring



Vurdering av 

risiko og 

usikkerhet

 Investeringsprosjekter

 Risiko og usikkerhet vurderes løpende/ved gitte milepæler

– Økonomisk/finansiell risiko

– Fremdriftsmessig risiko

– HMS

– Miljø

– Kulturminnevern

– Omdømme

– ..



Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) -

lovpålagt krav i planprosesser





Prosjektmodell – eks Statnett 

Prosjekteier har flere prosjektuavhengige kvalitetssikringsmekanismer. 

• Overordnet økonomisk rapport, med vekt på det finansielle, det 

bedriftsøkonomiske og prosjektets påvirkning på virksomheten. 

• Risikovurderinger for ulike forhold, blant annet kostnader, HMS, 

elsikkerhet og ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) og til en viss grad 

risikoanalyser for tid.



Prosjektmodell – eks Avinor



Analyser av krisescenarioer (AKS)
– katastrofer som kan ramme det norske samfunnet 

Samlerapporter

og delrapporter 



AKS 2019 



«Samfunnssikkerheten 

påvirkes av tre faktorer:

 Verdiene vi skal beskytte 

og deres sårbarhet

 Farene og truslene vi står 

overfor

 Vår evne til å forebygge 

og håndtere»

Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn





Analysemodell av hendelsesforløp



Formålet med AKS

 Analysere svært alvorlige hendelser som samfunnet bør 
være forberedt på å møte (forebygge, håndtere eller 
akseptere) 

 Skape et helhetlig risikobilde på tvers av sektorer og 
ansvarsområder

 Avdekke sårbarhet og mangler i forebyggingen og 
beredskapen 

 Innspill og bakgrunn for risiko- og sårbarhetsanalyser m.v. i 
kommuner, fylker, sektoretater osv.



Formål og hensikt

 Hvis samfunnet er forberedt på å møte hendelsene som er 

analysert i AKS, så er det også forberedt på å møte mange andre 



Risikoanalysene i AKS er vurderinger av: 

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

2. Konsekvenser: Hvordan påvirker 
scenarioet  samfunnsverdiene?

3. Usikkerhet: Hvor godt er 
kunnskapsgrunnlaget for analysen?

Hvor sensitive er resultatene for 
endringer i forutsetningene? 
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AKS´ avgrensede univers: 

Hendelser med lav sannsynlighet og store 

konsekvenser



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
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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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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 

4 hendelsestyper  



Samlete konsekvenser for de ulike scenarioene





Hvordan brukes AKS?

 Bakgrunnskunnskap generelt

 Innspill til sektorvise ROS-analyser

– Hvilke hendelser i AKS kan ramme?

– Hvordan kan de ramme? (Er det behov for å 

modifisere?)

 Øvelser (f.eks. diskusjonsøvelser i ledelsen)
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Et trygt og 

robust samfunn 

- der alle tar 

ansvar
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Struktur for analysene

1. Hendelsesforløp

2. Sårbarhet

3. Sannsynlighet

4. Konsekvenser

5. Samlet risiko

6. Usikkerhet

7. Mulige tiltak

Husk

Eksempel: 

Legemiddelmangel



Presentasjon av 

analyseresultater





Eksempel: Pandemi



Eksempel: MRSA-utbrudd







Kunnskapsdepartementets egen sektor-ROS: 

Eksempel på analyser som benyttes





Hvilken funksjonsevne må 

samfunnet opprettholde til 

enhver tid?

 Ny rapport 2016

 Revidering, utdyping og konkretisering 

av rapport fra 2012

 14 kritiske samfunnsfunksjoner

 40 kapabiliteter

 Tekstlig omtale og avgrensing

 «Ansvar og involverte»

 Veiledende utdypning av liste i Prop. 1 S



Formål

 Å identifisere hvilke funksjoner som er kritiske og 
definere hvilken funksjonsevne det er nødvendig til 
enhver tid å opprettholde av hensyn til 
samfunnssikkerheten

 Hensikten er å legge til rette for et mer fokusert og 
målrettet samfunnssikkerhetsarbeid

 Legger grunnlag for overordnet oversikt, men også 
for risikostyring internt i sektorene, kommunene 
osv.



«Vern om befolkningens sikkerhet og 

trygghet»

 NOU 2006:6: «En samfunnsfunksjon er kritisk hvis bortfall av 
den truer befolkningens og samfunnets grunnleggende behov»

 Kjernen i samfunnssikkerhetsarbeidet: vern om befolkningens 
sikkerhet og trygghet:

– Sikkerhet: «vern mot død, fysisk skade eller sykdom, tap av 
demokratiske rettigheter, personlig integritet, tap av eller skade på 
livsmiljøet, eiendom eller materielle verdier»

– Trygghet: «tilgang til nødvendige tjenester og forsyninger som er 
så viktig at fravær av dem vil kunne føre til alvorlig uro, bekymring 
og problemer i hverdagen»



14 kritiske samfunnsfunksjoner

1. Styring og kriseledelse

2. Forsvar

3. Lov og orden

4. Helse- og omsorg

5. Redningstjeneste

6. IKT-sikkerhet i sivil sektor

7. Natur og miljø

8. Forsyningssikkerhet

9. Vann- og avløp

10.Finansielle tjenester

11.Kraftforsyning

12.Ekom

13.Transport

14.Satellittbaserte tjenester

Kommunalt (del)ansvar



Styringsevne og 
suverenitet

Styring og 
kriseledelse

Konstitusjonelle 
organer og 

forvaltningen

Beredskap og 
kriseledelser

Forsvar

Overvåking og 
etterretning

Forebyggende 
sikkerhet

Militær respons

Befolkningens 
sikkerhet

Lov og orden

Rettssikkerhet

Kriminalitets-
bekjempelse

Etterforskning og 
iretteføring

Ro og orden

Grensekontroll

Fengsels- og 
institusjons

sikkerhet

Helse og omsorg

Helsetjenester

Omsorgstjenester

Folkehelsetiltak

Atomberedskap

Redningstjenester

Rednings-
beredskap

Brannvern

Sivilforsvar

Kjemikalie- og 
eksplosiv-
beredskap

IKT-sikkerhet

Sikre registre, 
arkiver m.v.

Personvern

Hendelseshåndter
ing i IKT-systemer

Natur og miljø

Forurensnings-
beredskap

Meterologiske 
tjenester

Overvåking av 
flom- og skredfare

Samfunnets 
funksjonalitet

Forsyningssikkerh
et

Matvareforsyning

Drivstofforsyning

Vann og avløp

Vannforsyning

Avløpshåndtering

Finansielle 
tjenester

Finansmarkedet

Finans-
transaksjoner

Betalingsmidler

Kraftforsyning

Forsyning av 
elektrisk energi

Fjernvarme

Elektroniske 
kommunikasjons-

tjenester

Ekom-tjenester

Sikkerhet i 
elektronisk 

kommunikasjon

Transport

Transportevne

Sikre 
transportsystemer

Sikker transport

Satellittbaserte 

tjenester

Satellittjenester

Befolkningens og 
samfunnets 

grunnleggende 
behov

40 kapabiliteter
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Rammeverk på nasjonalt nivå

Hva må vi 

sikre oss mot?

Hvilke 

funksjoner er 

det viktig å 

sikre?



Takk for meg!

 http://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/tema/aks-2019/#/

 https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/

kiks-2_januar.pdf

http://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/tema/aks-2019/#/
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf

