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Forord
Dette arbeidsdokumentet er en del av analyse- og strategifasen som Avinor, Jernbaneverket,
Kystverket og Statens vegvesen har satt i gang på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Innholdet i
dokumentet vil bli oppsummert i en hovedrapport og bli videre behandlet i regionale møter med
fylkeskommunene, i referansegruppen for Nasjonal transportplan og i transportetatene.
Analyse- og strategifasen er grunnlaget for transportetatenes arbeid med planfasen av Nasjonal
transportplan 2018-2027. Planfasen skal gi anbefalinger for Samferdselsdepartementets rullering av
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Dette arbeidsdokumentet drøfter hvilke strategiske valg og hvilke tiltak og virkemidler som bør gjøres
på samfunnssikkerhet innenfor etatenes og Avinors ansvarsområder.

Anbefalingene i notatet står for prosjektgruppens egen regning.
Prosjektgruppen har bestått av følgende medlemmer:
Kjetil Gjønnes – Jernbaneverket, leder
Trond Sandum – Jernbaneverket
Asgeir Hagen – Avinor
Øyvind Sandbakk – Kystverket
Hein Gabrielsen – Statens vegvesen
Sigurd Olav Olsen – Statens vegvesen
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Kjetil Gjønnes
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Innledning
Samferdselsaktørene skal medvirke i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
Samfunnssikkerhet omhandler den evne samfunnet har til å opprettholde viktige funksjoner og ivareta
borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Beredskapsarbeid er
tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere kriser og andre uønskede hendelser.
Samferdselsaktørene skal bidra til å sikre samfunnets behov for framkommelig og pålitelig transport
av mennesker og gods, bidra til å redusere risikoen for ulykker så langt som det med rimelighet er
praktisk mulig, forebygge hendelser som kan true sikkerheten i transportsektoren, samt ivareta
hensynet til klimaet, forventede klimaendringer og bærekraftig utvikling.
Samferdselsaktørene skal ha en robust egenberedskap og krisehåndteringsevne som reduserer
konsekvenser hvis uønskede hendelser oppstår. Beredskapsplanverket skal øves i henhold til fastlagte
prosedyrer, og beredskapsøvelsene skal ha fokus på kvalitet i planlegging, gjennomføring, evaluering
og erfaringsoverføring. Det er et mål for samferdselsaktørene å samordne egen beredskap med
myndigheters og andre aktørers beredskap med innbyrdes og gjensidig avhengighet, og å avvikle felles
øvelser sammen med disse aktørene.
Hensikten med arbeidet har vært å «utrede hvordan hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap
bør/kan ivaretas i arbeidet med Nasjonal transportplan […]» (ref. Oppdragsbeskrivelsen).
Arbeidsgruppen har valgt å stryke ordet «beredskap» fra tittelen gitt i oppdraget. Sikkerhet omfatter
venstre og høyre side i en “bow-tie” (se Figur 1 ). Samfunnssikkerhet er den del av sikkerhet som
omfatter konsekvenser for samfunnet. Security (sikring) er den del av sikkerhet som omfatter villede
handlinger som årsak / fare; på venstre side av bow-tie. Beredskap er en del av både
sikkerhetsbegrepet og samfunnssikkerhetsbegrepet; på høyre side i bow-tie.
Sikkerhet
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Figur 1 Illustrasjon av ”bow-tie”

Beredskap innebærer det samme, enten den knyttes til sikkerhet i sin helhet, samfunnssikkerhet - som
hva man ønsker å beskytte, eller «security» - som hva man vil beskytte seg mot.
Samfunnssikkerhet innebærer altså alle elementene i figuren over; både høyre og venstre side; både
sikkerhet og «security» - og altså beredskap, men begrenset til scenarier som kan ramme
samfunnsfunksjoner. For samferdselssektoren innebærer dette primært bortfall av transport og typisk
vinkling vil være robusthet, alternativ transport eller rute og normalisering / kontinuitet.
Gruppen har videre tatt utgangspunkt i nasjonalt risikobilde fra DSB. Se vedlegg 1 for detaljer.
Gruppen har i sitt arbeid hatt behov for å skaffe seg en oversikt over tidligere og pågående arbeid
knyttet til beredskap i samferdselssektoren. De viktigste av disse er listet i vedlegg 2.
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1. Føringer og avgrensninger
Samferdselsetatene
Samferdselsetatene styres av tildelingsbrevet, som inneholder de rammer og krav som blir gitt/stilt til
oss for det enkelte budsjettåret. Rom for å påvirke hva vi blir styrt på, hvilke mål vi bør ha eller hvilke
områder som det må arbeides med er knyttet opp mot prosessene i hhv NTP og Prop 1S. Resultatet av
disse ender etter hvert opp som krav og handlingsrom gjennom tildelingsbrevet.

Figur 2 viser sammenhengen mellom Stortinget, Samferdselsdepartementet og underliggende etater
og den røde tråden i dialogen

Det er i styringsdialogen mellom transportetatene og SD at vi kommer frem til endelig innspill til Prop
1S.
Slik som Prop 1S 2013 – 2014 foreligger, er de overordnede hovedmål og satsningsområder som
samferdselsetatene skal innrette seg etter i planperioden, ivaretatt.
Det viktigste er at etatsfunksjoner med ansvar for samfunnssikkerhet enes om hva Prop 1S gir av
føringer, og hvordan dette håndteres.
Avinor AS
Avinor er aksjeselskap 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet (SD).
Selskapets investeringer er ikke en del av planrammen i Nasjonal transportplan. SD forvalter statens
eierstyring overfor Avinor og fastsetter blant annet konsernets samfunnsoppdrag, avkastningsmål og
utbytte.
Selskapets samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for sivil
sektor og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. Eieren avgjør hvilke lufthavner
selskapet skal drive og regulerer luftfartsavgiftene. Virksomheten drives selvfinansierende.
Styret i Avinor AS utarbeider hvert år en plan for selskapets samlede virksomhet i henhold til
vedtektenes § 10. Styret informerer med planen eier om hvilke disposisjoner som planlegges for å
ivareta bedriftens samfunns- og forretningsmessige ansvar. Minst hvert fjerde år danner Avinors § 10plan grunnlag for en melding til Stortinget om virksomheten i selskapet, siste gang i 2013.
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2. Tilgrensende prosjekter og arbeidsgrupper
Hvordan beskytte infrastruktur for raske belastninger – behov for forskning og kompetanseheving.
Forebygging av natur farer, store ulykker og tilsiktede hendelser er viktig å planlegge for når ny
infrastruktur eller andre anlegg skal bygges. For å bygge opp nødvendig kompetanse i transportetatene
vil derfor være behov for å drive nødvendig FoU virksomhet sammen med andre relevante fagetater.
Når det gjelder natur farer er dette ivaretatt i NIFS prosjektet. NIFS prosjektet avsluttes i 2015, og
funn herfra bør vurderes tillagt NTP-utarbeidelsen.
Innenfor scenarier som gjelder store ulykker og tilsiktede handlinger ser vi at vi spesielt må
videreutvikle kunnskapen om raske belastninger. Vi mangler i dag systematisk utledede retningslinjer
når det gjelder krasj/raske belastninger på infrastruktur for hvordan de skal prioritere mellom mål og
tiltak.
Ved å tenke sikkerhet allerede i designfasen kan sikkerheten bygges inn uten for store kostnader. Det
kan være for å sikre konstruksjoner for påkjørsler, eller redusere konsekvensene av påkjørsler og/eller
eksplosjoner.
Samfunnssikkerhet har grensesnitt mot flere av de andre tematiske arbeidsgruppene i NTP-arbeidet.
Dette gjelder i første omgang gruppene innen transportsikkerhet, vedlikeholdsetterslep, klima og til
dels byområder og målstruktur. Det har vært dialog med de andre gruppene, og faglige tilnærminger er
avklart. Noen problemstillinger vil fortsatt overlappe ansvarsområdene til flere arbeidsgrupper,
skissert ved et par eksempler under.
Kapasitet vann og avløp kan skape begrensninger på utbygging av for eksempel kollektivtransport i
byområder. Dette kan igjen kunne skape utfordringer i forhold til gods- og personfremføring.
Nye energibærere til biler, lastebiler og skip medfører nye utfordringer i et
samfunnssikkerhetsperspektiv. Brann i kjøretøy som har batteri- eller gassdrift kan oppføre seg ulikt
fra branner i konvensjonelt drivstoff (mtp. avgasser, temperatur etc.). Dette kan medføre endringer i
NTP-prosjekter, eksempelvis tunellbygging.
Selv med massive kutt i klimagassutslipp vil de siste århundrenes utslipp av klimagasser føre til
ganske dramatiske klimaendringer – også i Norge. Det har betydning for hvordan norsk
transportinfrastruktur planlegges og vedlikeholdes. I NTP-sammenheng har klimatilpasning vært på
agendaen siden 2001, og Norge har således vært pionerer i dette arbeidet i Europa. For å sikre god
tilgjengelighet, sikkerhet, punktlighet og regularitet også i fremtiden, er det svært viktig at arbeidet
med klimatilpasning videreføres i transportetatene og Avinor og at klimafremskrivninger hensyntas i
planlegging av ny infrastruktur og gis tilstrekkelig prioritet i drift og vedlikehold av eksisterende
infrastruktur.
Gruppen for samfunnssikkerhet har innledet dialog med målstrukturgruppen for å se på eventuelle
endringer i målstrukturen til NTP. Dette kan gjelde både utvikling og justering av dagens mål og/eller
indikatorer. Bakgrunnen for dette er at samfunnssikkerhetsaspektet ikke kommer tydelig frem i dagens
målstruktur, og gruppen har et ønske om at metodikken bak arbeidet knytet til samfunnssikkerhet
kommer tydeligere frem.

3. Situasjonsbeskrivelse
Det har de siste år, spesielt etter «22. juli», vært mye fokus på samfunnssikkerhet. Vel så viktig er nok
allikevel klimaendringer, som ved flere tilfeller har demonstrert samfunnets sårbarhet knyttet til
transport. Mange av initiativene og tiltakene innen samfunnssikkerhet har imidlertid vært preget av
manglende helhetlig tilnærming. Dette skyldes trolig en kombinasjon av ulik begrepsbruk og
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begrepsforståelse, ulik faglig tilnærming og en historikk som innebærer at faget har endret innhold
som tidligere var preget av den kalde krigen – noe den fortsatt til en viss grad bærer preg av.

4. Vurderinger
Samferdselsaktørene gjør egne helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser, men ingen gjør slike på tvers
av transportformene. Ideelt sett burde slike sektorovergripende analyser gjennomføres for å
identifisere hvilke tiltak som vil gi størst sikkerhets- og beredskapsmessig gevinst på tvers av
transportform. Dette vil så kunne danne grunnlag for overordnet prioritering av tiltak og tildeling av
budsjettmidler. Utfordringen ligger i aktørenes organisasjonsform som henholdsvis forvaltninger og
selskap.
Et objekt/element, f.eks. en vei, har et langt liv fra idé – utredning – planlegging – bygging –
forvaltning – drift og vedlikehold. Det er gjennom livsløpet mange temaer/momenter som omhandler
ett eller flere sikkerhets- og eller beredskapsperspektiv for å kunne ivareta objektets/elementets/vegens
leveranse til samfunnet. Ved å ha fokus på sikkerhet og beredskap underveis i livsløpet vil man kunne
effektivisere og legge godt til rette for at leveransene sikres på en hensiktsmessig og effektiv måte.
Dette gjelder alle aspekter ved sikkerhet og beredskap, inkludert økonomiske aspekter. Det å ta høyde
for og planlegge i forhold til hvordan leveransen skal sikres i en tidlig planfase, ivaretar at den
økonomiske delen av bygging – forvaltning – drift og vedlikehold kan holdes på et lavere nivå, enn
om sikkerhets- og beredskapselementer må bygges inn ved en senere anledning.
Som eksempel på erfaringsoverføring gir SAMROS Veg blant annet innspill til de tematiske/rutevise
utredningene i forkant av NTP, grunnlag for planprosesser og utarbeidelse av driftskontrakter. Dette
betyr at resultatene fra SAMROS Veg skal benyttes som beslutningsstøtte for prioritering av tiltak inn
mot handlingsprogram og budsjettprosesser, implementering av tiltak og vedlikehold av tiltak og
beredskapsplaner. SAMROS Veg er også et viktig verktøy for erfaringsoverføring, og felles
kunnskapsgrunnlag mellom ulike fagmiljøer og nivåer i Statens vegvesen. Dette kan med fordel
videreføres og forsterkes.

5. Anbefalinger
Arbeidet med samfunnssikkerhet innen samferdselssektoren vil med et faglig-systematisk løft kunne
gi betydelig mer effekt og nytte enn tilfellet er i dag. Et første grep kan være å benytte begrepet
«samfunnssikkerhet» uten automatisk å hekte på begrepet «beredskap», da dette er årsak til mange
misforståelser, som diskutert innledningsvis.
NTP bør være tydelig førende for hvordan det systematisk skal arbeides med samfunnssikkerhet og
hvordan dette inngår i den helhetlige risikostyringen ved at
•

•

NTP får et innledende, faglig kapittel som avklarer de viktigste prinsipper og begreper og gir
føringer for arbeidet med samfunnssikkerhet. Kapittelet bør også fungere
“kapitteloverbyggende”, ved at det forklarer hvordan samfunnssikkerhet inngår i den øvrige
teksten / øvrige temaer, og at det viktigste arbeidet med samfunnssikkerhet skjer gjennom
disse
Det bør inngå et eget avsnitt om samfunnssikkerhet i de øvrige kapitlene som gir føringer for,
og synliggjør, hvordan samfunnssikkerhet inngår i prioritering, planlegging og gjennomføring.
Spesielt temaene Vedlikeholdsetterslep, Byområder, Transportsikkerhet og Klima er aktuelle

Generelt bør det legges føringer for at arbeidet med samfunnssikkerhet inngår som del av den
generelle sikkerhetsstyring og følger de samme prinsipper som for denne. Det vil si at
•
•

den følger alle livsfaser av et objekt,
den er risikobasert,
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•
•
•

den er praktisk rettet og det enkelte tiltak knyttes direkte mot en identifisert fare,
gjennomføring av tiltak baseres på forventet effekt og egnethet («ALARP» - As Low As
Reasonably Practicable)
vurderingene og beslutningene i størst mulig grad utføres av etatene selv og ikke som en
«outsourcet» aktivitet på siden av det øvrige sikkerhetsarbeidet

Arbeidsgruppen har i tillegg følgende anbefalinger til samferdselssektorens arbeid med
samfunnssikkerhet:
•

•

•

Det bør opprettes (og arbeidsgruppen har allerede tatt initiativ til dette) et forum for arbeidet
med samfunnssikkerhet mellom transportetatene og Avinor. Forumet bør bl.a. ha som oppgave
å
o samordne egen beredskap med myndigheters og andre aktørers beredskap med
innbyrdes og gjensidig avhengighet (kompetanse, kapasitet og resurser),
o koordinere beredskapsøvelser og ivareta læring fra disse,
o drive faglig erfaringsutveksling
o videreutvikle metodikk for prioritering av tiltak med særlig fokus på nyttesiden som
grunnlag for samfunnsøkonomiske vurderinger, og
o kunne gi samordnede råd og innspill til SD og NTP.
Rapportering til departement bør være samlet og knyttet til tildelingsbrevet (tertial- og
årsrapportering) Nåværende halvårsrapporter på samfunnssikkerhet og beredskap bør inngå
her. Målstruktur i NTP og rapportering bør videreutvikles til bedre å vise arbeidet som gjøres
og mindre på hendelser, da dette er lite førende for arbeidet med sikkerhet
Relaterte prosjekter bør ha en mer synlig samordning, slik at sammenhenger, resultater og
oppfølging blir tydeligere. Dette kunne gjøres ved at SOROS ble en kontinuerlig aktivitet som
styrer videre utvikling og aktiviteter som en portefølje.
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Vedlegg 1 Scenarier fra NRB, kriseorganisering, beredskapsplanverk
og beredskapsøvelser
Beredskap for naturskapte hendelser
 Beredskap mot ekstremvær og flom med formål å sikre transportveier, drivstofforsyning,
redundant kraftforsyning og redundant kommunikasjon
 Beredskap mot klimaendringer som kan påvirke transportsystemene
 Smittevernberedskap ved epidemiutbrudd
 Beredskap mot effekter av romvær
 Beredskap mot langvarig vulkansk aktivitet
Beredskap for store ulykker
 Beredskap for å håndtere store ulykker på og utenfor transportsystemene
 Beredskap for å kunne håndtere atomulykke i et naboland
Beredskap for intenderte handlinger
 Beredskap for å håndtere terrorangrep mot transportsystemene, flykapring/renegade og
bombetrusler
 Beredskap mot sabotasje mot - og bortfall av - tårn/kontrollsentral
 Bidrag til ivaretakelse av nasjonens sikkerhet ved sikkerhetspolitiske kriser
 Redusere risiko for bortfall av ekom og kritiske kommunikasjons, navigasjons- og
overvåkingssystemer ved koordinert og avansert cyberangrep mot slik infrastruktur
Beredskap for driftsstans/store driftsforstyrrelser over tid
 Identifisere årsaker til lengre driftsstans/store driftsforstyrrelser og gjennomføre nødvendige
risiko- og sårbarhetsanalyser
Tiltak knyttet til egenberedskap og krisehåndteringsevne
 Robust kriseorganisasjon med bemanningskapasitet innenfor fastsatt reaksjonstid
(tilgjengelighet) og over tid (turnus)
 Øremerkede og øvede funksjonsinnehavere i krisestaber på alle nivåer
 Dedikerte kriserom for strategisk, operasjonell og taktiske krisestaber
 Beredskapsplanverket øves i henhold til fastlagt prosedyre, og øvelsene skal ha fokus på kvalitet
i planlegging, gjennomføring, evaluering og erfaringsoverføring
 Regelmessig øve samvirke med myndigheter og andre aktører med innbyrdes og gjensidig
avhengighet
 Alle beredskapsøvelser skal evalueres
 Utvikle systemer og arenaer for læring og erfaringsoverføring innad og mellom relevante
myndigheter og samvirkeaktører
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Vedlegg 2 Strategier, prosjekter og analyser som bidrag til
samfunnssikkerhetsarbeidet i samferdselssektoren.
«Instruks for departementene - FOR 2012-06-15-535» gir det enkelte departement ansvar for
samfunnssikkerhet og beredskap innenfor egen sektor. Departementene skal herunder på grunnlag av
oversikt over risiko- og sårbarhet i egen sektor og DSBs nasjonale risikobilde vurdere risiko, sårbarhet
og robusthet i kritiske samfunnsfunksjoner i egen sektor som grunnlag for kontinuitets- og
beredskapsplanlegging og hensiktsmessige øvelser. Det skal arbeides systematisk for å utvikle og
vedlikeholde oversikten.
«Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren» pålegger den enkelte
infrastruktureier et ansvar for å sikre at egen viktig infrastruktur har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå,
og at det er etablert nødvendig beredskap. Slik beredskap skal takle større driftsforstyrrelser, definere
akseptabelt sikkerhetsnivå, utforme krav til sikring og beredskap basert på risiko- og
sårbarhetsanalyser og prioriterte scenarioer. Det skal etableres sikringstiltak og utarbeides
beredskapsplaner for økt robusthet og gjennomføres krisehåndteringsøvelser basert på risiko- og
sårbarhetsanalyser og prioriterte scenarioer. (SD 2009)
«Nasjonal transportplan - NTP 2014-2023, kap. 14.1» stiller krav om at det innen alle nivåer i
samferdselssektoren må finnes beredskaps- og kriseplaner og gjennomføres øvelser og risiko- og
sårbarhetsanalyser som en naturlig del av sektorens daglige arbeid med sikkerhet, framkommelighet
og pålitelighet.
«Strategiske overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser for virksomheter
samferdselssektoren – SOROS» kartlegger noen av de viktigste sårbarhetene
Samferdselsdepartementet, etatene og selskapene.

i
i

«Sårbarhet og risiko innen samferdsel - SAMROS I og II» gir en oversikt over de mest kritiske
objektene i samferdselssektoren.
«Sårbarhet og beredskap innen godstransport på veg, bane og sjø – SOBGODS», er en
oppfølging av SAMROS II og ser spesielt på sårbarhetene knyttet til framføring av gods.
«Sårbarhet og beredskap innen kollektiv persontransport – SOBPERS» skal gi kunnskap om
sårbarheter innen kollektivtransportsystemet, som gjennom videre oppfølging vil styrke
samferdselssektorens evne til å forebygge og håndtere store uønskede hendelser.
«Krisescenarioer i samferdselssektoren – KRISIS» gir en oversikt over potensielle
krisescenarioer som kan ramme sektoren.
«Naturfare, infrastruktur, flom og skred – NIFS» har målsetting om et tryggere samfunn med
mer robust infrastruktur, trygg bebyggelse, trygg samferdsel og god skred- og flomvarsling
«Nasjonalt risikobilde – NRB» beskriver alvorlige risikoforhold og presenterer resultater fra
risikoanalyser som er gjort av et utvalg uønskede hendelser med katastrofale konsekvenser for
samfunnet. Dette er hendelser som det norske samfunnet må forsøke å forebygge og håndtere
konsekvensene av.
«Verksemda til Avinor AS - Meld. St. 38 (2012-2013) og §10 Plan» gir detaljerte føringer for
Avinors samfunnssikkerhetsarbeid.
«Forebygging av anslag og beredskap ved endringer i risikobildet – BSL SEC 1-1 §§ 11 og
14» gir føringer for utarbeidelse av beredskapstiltak og iverksettelse av ekstraordinære
beredskapstiltak ved endret risikobilde.
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European Aviation Safety Agency – EASA stiller detaljerte krav om forebyggende sikkerhet og
beredskap på lufthavner.
«Eurocontrol ATM Security» skal beskytte flysikringstjenestens ATM-systemer mot
sikkerhetstruende hendelser og sårbarheter ved å sikre fysisk infrastruktur, personell, informasjons-,
kommunikasjons-, navigasjons-, nettverks- og overvåkingssystemer.
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