
Effektivisering av 

digital samhandling 
I Kommunal- og moderniserings-

departementet opplyses det at det 

juridiske grunnlaget for at 

innbyggere og virksomheter skal 

kunne bruke sin egen eID til å 

logge seg på digitale tjenester i et 

hvilket som helst EU- eller EØS-

land nå er på plass. Tilpasning av 

de tekniske løsningene vil være det 

neste steg. 

- Dette er en milepæl i arbeidet 

med å gjøre hverdagen enklere, 

både for borgere og virksomheter 

som trenger tilgang til offentlige 

digitale tjenester i et annet EU- eller 

EØS-land. Det kan være aktuelt i 

jobbsammenheng, for 

næringsvirksomhet, studier eller for 

å få tilgang til helsetjenester, sier 

digitaliseringsminister Nikolai 

Astrup. Han understreker at 

departementet i tillegg har vedtatt 

en ny selvdeklarasjonsforskrift som 

definerer sikkerhetsnivåer og 

tilsynsordning for eID-løsninger. 

Norden, sammen med de baltiske 

landene, har som ambisjon å være 

en foregangsregion for 

grensekryssende bruk av eID. 
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Skal overvåke snø, is og flommer 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå tatt i bruk nye satellittdata for  
å overvåke snø, is på innsjøer og flommer. Hensikten er å bedre samfunnets evne  
til å håndtere flom- og skredfare, samt utfordringer knyttet til islagte vann og elver.  
Isvarsler og prosjektleder i NVE, Kjetil Melvold, opplyser at dataene fra satellitt- 
nettene kan vises og analyseres i nettportalen. Xgeo.no. 
 

- Med bare et klikk på Xgeo.no kan vi nå se hvilke innsjøer som er islagt. Dette er et viktig verktøy, ikke bare for 

NVE, men også andre etater som har ansvar for beredskap, 

overvåking og naturfare. I nettportalen kan bildene fra en rekke 

europeiske satellitter kombineres med meteorologiske og 

hydrologiske målinger og modeller, webkamera og data fra 

Regobs.no og veitrafikk-sentralene. Nettportalen fungerer slik at 

den kan kombinere flere datakilder og tidspunkter. I Xgeo.no 

finnes det også en funksjon for å beregne snødekningsgraden i et 

vilkårlig valgt område, eksempelvis et sted der det er ventet flom, 

opplyser Kjetil Melvold. 

Produksjonslinjene for nedlastning, lagring og analyse samt 

visualisering er utviklet av NVE i samarbeid med Norsk 

regnesentral, Statens vegvesen og Norsk Romsenter. 

_________________________________________________  

Vedlikehold av 

tilfluktsrom 
Som en del av pilotprosjektet 

«Sivile beskyttelsestiltak» har 

Rogaland Sivilforsvarsdistrikt 

nylig gjennomført et 2 dagers 

kurs i drift, forvaltning og 

vedlikehold av tilfluktsrom. 

Fokusområdet er krav og plikter 

i henhold til lover og forskrifter. 

Kursdeltakerne representerte 

viktige målgrupper; bygg- 

forvaltere, soneledere og 

driftspersonell i kommunene 

Sandnes, Stavanger, Sola, 

Randaberg, Time og Klepp. 

Eksperter fra DSB og 

Norconsult var forelesere i 

tillegg til sivilforsvarets egne 

mannskaper. 
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God interesse for 

«Krisespill 2019» 
«Krisespill» er et årlig seminar i 

regi av NTF hvor et tidsaktuelt 

scenario, som utfordrer landets 

samfunnssikkerhet, blir satt på 

dagsorden. Årets scenario tok for 

seg utfordringer ved en ny 

migrasjonsbølge. Er vi bedre 

forberedt denne gang? Det var 

dette spørsmålet de nærmere 60 

deltakerne skulle besvare. 

Programmet startet med 

innledende foredrag. 

Sivilforsvarsadjutant Carina 

Nilsen, Oslo og Akershus 

Sivilforsvarsdistrikt, seksjonssjef 

Knut Henrik Berntsen, 

Utlendingsdirektoratet, fagleder 

Geir Henning Hollup, 

Fylkesmannen i Oslo og Viken og 

politiinspektør Jan Eirik 

Thomassen, Oslo politidistrikt, ga 

faglige innspill som grunnlag for 

den problemstilling deltakerne 

skulle drøfte seg fram til løsninger 

på. Deltakerne ble inndelt i fire 

grupper, hver med en faglig 

veileder. Scenarioet, som var 

utarbeidet av sjefsforsker Bjørn 

Olav Knutsen, FFI, i samarbeid 

med NTF, ble utdelt til gruppene, 

som senere presenterte sine 

konklusjoner i plenum.  

«Krisespill 2019» ble ledet av 

NTFs styreleder, Signe Øye og 

daglig leder Hanne Garder.    
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Nye artillerivogner 

styrker hæren 
De første artillerivognene til 

Hæren er nå å finne i Rena leir. 

Vognene har fullautonomt skyts, 

noe som gjør soldatenes arbeid 

langt lettere. Når vognene skifter 

posisjon, regner systemet selv ut 

ny kurs og skuddbane. Det 

innebærer at vognene og 

avdelingene kan forflytte seg 

raskere. De har det velklingende 

navnet K9 Thunder, mens det 

tilhørende ammunisjons-

kjøretøyet har betegnelsen KT. 

Det nye systemet er produsert i 

Sør-Korea. Vekten er 48 tonn og 

topphastigheten er 67 km i timen. 

På vognen er det en kanon-

kommandør, en vognfører, en 

lader, en retter og en skytter.  

Nå følger en periode med testing, 

prøving og verifikasjon. I mai 

2020 utdannes de første kanon- 

kommandørene, og de første 

vernepliktige skal læres opp på 

K9 Thunder til høsten. Dermed 

blir systemet etter planen 

operativt fra høsten 2020. 

 
Foto: FMS / K9 Thunder i Rena leir 

Øvde på samarbeid og 

kommunikasjon 
Forsvarets sanitetstropp, H.M. 

Kongens Garde, Drammen 

sykehus, Politiet og utryknings- 

enheten i Sør-Øst har avholdt en 

øvelse i håndtering av 

skoleskyting, der etatene trente 

PLIVO (pågående livstruende 

vold). 

  

Utgangspunkt for scenarioet var 

at det gikk av en bombe og flere 

skudd på Strømsø skole i 

Drammen. Etter at området var 

sikret rykket sanitetstroppene inn 

for å behandle de skadde for så å 

sende dem videre til Drammen 

sykehus. Med 62 markører på 

stedet var det mye å få kontroll 

over for de 20 sanitetssoldatene 

som skulle behandle de skadde.  

-Det er viktig å trene så reelt som 

mulig. Det får både Forsvaret og 

politiet stort utbytte av i fall det 

skulle komme et skarpt oppdrag. 

Vi fikk trent på det å ha mange 

pasienter på en gang og hvordan 

vi skal opptre og prioritere i en 

slik situasjon. Kommunikasjon og 

samarbeid mellom oss og politiet 

fungerte svært bra, sier Einer 

Herrem, vernepliktig i HMKGs 

sanitetstropp. Innsatsleder Geir 

Bodahl i Sør-Øst politidistrikt 

understreker betydningen av slike 

fellesøvelser.  

-Dette fikk vi stort utbytte av. Når 

vi øver i så stor skala innebærer 

det god teknisk og taktisk trening. 

Vi vil gjerne delta på flere slike 

øvelser i fremtiden, sier Geir 

Bodahl. 

 
Foto: drm24 / storøvelse i Drammen 

Samvirke gir best 

beredskap 
Næringslivets 

sikkerhetsorganisasjon (NSO) har 

nylig gjennomført sin årlige 

«Industrivernkonferanse» med 

rekorddeltakelse. Over 300 

representanter fra landets største 

industriforetak var samlet for å     

 

 



utveksle erfaringer og la seg 

inspirere til fortsatt innsats i en tid 

da sårbarheten er større enn 

noen gang. Direktør Knut Oscar 

Gilje i NSO understreket at de 

industrivernpliktige virksomheter 

står overfor mange utfordringer 

og trusler. At konferansen ble 

åpnet av samfunnssikkerhets- 

minister Ingvil Smines Tybring- 

Gjedde, understreker at NSO er 

en viktig brikke innen 

totalforsvaret. Under årets 

konferanse ble det presentert en 

rekke eksempler på bedriftenes 

samarbeid med lokale og 

regionale beredskapsetater ved 

ulike typer hendelser. Ikke minst 

er Industribrannvesenet en 

uunnværlig ressurs for de lokale 

brannvesen ved større hendelser. 

Fra 1. januar 2020 trer nye 

forskrifter om industrivern i kraft. 

Det innebærer at godt over 100 

nye virksomheter vil komme inn 

under forskriftens krav.  

-Industrivernet må være trent på 

aktuelle hendelser – også de som 

ikke er aller mest sannsynlige. 

NSO forventer at industrien tar 

med denne typen trusler i sine 

oppdaterte risikovurderinger, sier 

direktør Knut Oscar Gilje.   

 
Foto: NSO /Industrivernkonferansen 2019 

En ny tidsalder 

De første norsk F-35-flyene 

landet på norsk jord i november i 

fjor. Etter to år med intens testing 

er flyene nå klare for oppdrag. 

Innen kort tid vil F-35 nå sin 

første operative evne, på 

fagspråket kalt Initial Operational 

Capability (IOC).  
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Allerede 1. kvartal 2020 skal 

norske kampfly ut på sitt første 

oppdrag, Iceland Air Policing, på 

Island. Da skal norske F-35 

overvåke luftrommet til Island, 

siden landet selv ikke har eget 

luftforsvar. Det NATO-ledede 

oppdraget går på rundgang 

mellom medlemslandene og blir 

en viktig test for den norske 

kampflyplattformen. 

-Vi er trent og øvet for å bidra til å 

løse nasjonale kriser og andre 

større hendelser. Blant annet kan 

F-35 brukes til å beskytte 

befolkningen mot terroranslag, 

eller bidra til å hindre at norsk 

suverenitet trues. F-35 blir en 

grunnleggende viktig støttespiller 

for resten av Forsvaret. 

Kampflyene skal jobbe tett samen 

med andre avdelinger, og kan 

fore dem med tidskritisk 

informasjon og detaljoversikt fra 

steder langt unna, opplyser 

oberstløytnant Ståle Nymoen, sjef 

for 332 skvadron på Ørland 

flystasjon. 

 
Foto: FMS / F-35 på Ørland flystasjon 

Vil beskytte nasjonale 

sikkerhetsinteresser 

I dagens digitale virkelighet er 

bruk av kryptoteknologi helt 

avgjørende, både for å beskytte 

informasjon om enkeltindividet og 

informasjon som har betydning 

for nasjonale sikkerhets-

interesser. Regjeringen er i ferd 

med å lansere en ny krypto-

politikk i den hensikt å opprett-

holde nasjonal krypto- 

 

 

 

kompetanse og gjøre Norge 

rustet til å møte utfordringene 

med kvantedatamaskiner. På 

denne måten videreføres 

prinsippet om at kryptoteknologi, 

som benyttes til å beskytte 

nasjonal høygradert informasjon, 

skal være underlagt nasjonal 

kontroll. 

- Dette er viktig for å sikre 

nødvendige leveranser til 

forsvarsektoren. En nasjonal 

kryptoindustri er dessuten 

betydningsfull for å videreføre 

Norges posisjon som 

kryptoleverandør til NATO, sier 

forsvarsminister Frank Bakke-

Jensen. 

- Kryptoteknologi må brukes i alle 

samfunnssektorer, både for å 

understøtte sikkerheten i IKT-

systemer, for å sikre 

personopplysninger, for å 

realisere offentlige digitale 

tjenester og for å sørge for sikker 

elektronisk kommunikasjon i 

forvaltningen og i næringslivet. 

Bruk av kryptoteknologi er en 

forutsetning for de aller fleste 

digitale sikkerhetstiltak på alle 

samfunnsarenaer, sier 

samfunnssikkerhetsminister Ingvil 

Smines Tybring-Gjedde. 

 
Foto: IIA / Kryptoteknologi 

God Jul og Godt Nytt År 

ønskes alle! 
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