
«Sårbarhets-

konferansen 2020» 

arrangeres den  

15. september 
Årets konferanse fokuserer 

på alle utredninger og 

rapporter som har blitt lagt 

fram og stiller spørsmål om 

disse fører til et bedre og 

tryggere samfunn. Foredrags-

holderne kommer fra øverste 

nivå i Justis- og beredskaps-

departementet, Politi-

direktoratet, Forsvars-

departementet, Heimevernet, 

Sivilforsvaret, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap og Politiets 

fellesforbund. I tillegg vil 

riksrevisor Per-Kristian Foss 

orientere om Riksrevisjonens 

syn. 

På grunn av korona-

pandemien søker vi å ivareta 

alle restriksjoner og råd om 

smittevern. Gamle Logen har 

rommelige fasiliteter, men 

maks antall deltakere er 

begrenset til 200. 

Registrering er beregnet til en 

time for å unngå køer. 

 

 

 

 

                  

 
Foto:HV bistår under Covid-19 /FMS 

Heimevernet utredes: 

Bør handle om mer enn størrelse 

 
I en ny rapport, den andre offentlige delrapporten fra FFI-prosjektet  
«Heimevernet mot 2030», skisseres fire mulige ambisjonsnivåer.  
Forskerne mener at diskusjonen om HVs framtid bør handle om mer 
enn størrelse. Prosjektet ble startet opp i 2018 og har en varighet på  
tre år. I 2021 blir det framlagt en sluttrapport.  
 
 

I den nylig publiserte delrapporten har forskerne basert seg på funnene 

i første del av prosjektet og presentert et sett med genetiske oppdrags- 

typer de ser som aktuelt å gi Heimevernet. Den nye rapporten opp- 

summerer fire kategorier; Bekjempe, Overvåke, Sikre og Samvirke.  

 

– Ved å tydeliggjøre ulike ambisjonsnivåer ønsker vi å bidra til en bedre 

allmenn forståelse av hva HV skal være i stand til å gjøre, slik at 

situasjonen kan gjøres til noe mer enn primært en diskusjon om 

størrelsen på strukturen. For å kunne ta en beslutning om hvordan 

Heimevernet skal innrettes spiller både oppdragene og 

ambisjonsnivåene vi presenterer i denne rapporten en viktig rolle. Ved å 

kombinere oppdragene med ambisjonsnivåene vil det være mulig å 

kvantifisere kravene til ulike framtidige strukturalternativer for HV, sier 

forskerne Kjetil Hove, Espen Berg-Knutsen, Per Kristian Dahl og Nina 

Rones, som står bak rapporten. 

__________________________________________________  

Matberedskap: 

Koronakrisen påvirker 

avling og innhøsting 
Krisen kan ha påvirket på flere 

måter, blant annet ved å føre til 

mindre tilgang på kugjødsel, 

arbeidskraft, transport, timing av 

innhøsting eller andre viktige ledd 

i produksjonskjeden til mat. Dette 

er det viktig å få en klar oversikt 

over. Bruk av satellitter viser seg 

å være et godt hjelpemiddel. 

Tidligere i år gikk NASA, den 

europeiske romorganisasjonen 

ESA og den japanske 

romorganisasjonen JAVA 

sammen om å lage en egen 

plattform for satellittdata over 

effekten av koronakrisen. 

Plattformen heter COVID-19 

Earth Observing Dashboard  

(https;eodashboard.org) og er 

åpen for alle på nettet.  

Både ESA og Norsk Romsenter 

yter finansiell støtte både til 

dette og andre prosjekter som 

bruker satellittdata til nye 

tjenester og produkter i 

samfunnssikkerhetens tjeneste. 
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Fortsatt moderat 

terrortrussel 
«Motstand mot islam og ikke- 

vestlig innvandring vil fortsatt ha 

sterk appell i høyreekstreme 

miljøer. PST vurderer derfor at en 

økning i omfang av radikalisering 

er sannsynlig. En eventuell 

høyreekstrem terrorhandling vil 

mest sannsynlig være et 

masseskadeangrep utført av én 

person. Angrep vil være rettet 

mot samlingssteder for muslimer 

eller personer med ikke-vestlig 

utseende. Skytevåpen, 

improviserte eksplosive 

innretninger og/eller kjøretøy er 

de mest sannsynlige 

angrepsmidlene», heter det i 

PSTs trusselvurdering. 

Det vurderes fortsatt som svært 

lite sannsynlig at venstre-

ekstreme vil forsøke å 

gjennomføre terror.  PST 

forventer heller ikke vekst i de 

venstreekstreme gruppene. Den 

mest samlende kampsaken for 

venstreekstreme er kampen mot 

høyreekstremisme. «Dette vil 

komme til syne gjennom 

propagandavirksomhet og forsøk 

på voldsutøvelse mot personer i 

vestreekstreme miljøer definert 

som høyreekstreme. 

Voldsutøvelse vil hovedsakelig 

finne sted når personer som 

defineres som høyreekstreme av 

venstreekstreme deltar i 

demonstrasjoner», heter det 

videre i trusselvurderingen. 

PST mener at vi neppe vil se 

noen økning i trusler mot 

myndighetspersoner. Dette 

skyldes i hovedsak Covid-19- 

pandemien. 

PSTs «Nasjonal trusselvurdering 

2020» kan leses på www.pst.no.  

 

Mange spørsmål om 

eksplosjonsfare 
I kjølvannet av eksplosjons-

ulykken i Beirut har Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) fått mange 

spørsmål om stoffet ammonium-

nitrat. DSB opplyser at man i 

Norge hovedsakelig benytter 

ammoniumnitrat i gjødsel og til 

produksjon av eksplosiver. Det 

dreier seg om et kjemisk stoff 

med egenskaper som tilsier at det 

er nødvendig med en regulering 

av hensyn til samfunnssikker-

heten. I følge DSB kan 

ammoniumnitrat forsterke en 

brann og under gitte forhold være 

eksplosjonsfarlig.  

 

For å forebygge uønskede 

hendelser ved lagring stilles det 

strenge krav i regelverket, 

spesielt om risikovurdering, 

kompetanse til personer som 

håndterer stoffet og forsvarlig 

lagring. Ved lagring over visse 

mengder er det dessuten melde-

plikt til DSB. I Norge er alle lagre 

med over 50 tonn ammonium-

nitrat underlagt tilsyn av DSB. 

Lagrene med mer enn 50 tonn er 

også underlagt storulykke-

forskriften og er gjenstand for tett 

oppfølging. Lagre under 50 tonn 

er underlagt tilsyn av brann-

vesenet. 

Under gitte forutsetninger kan 

ammoniumnitrat utgjøre en 

underliggende eksplosjonsrisiko. 

Opp gjennom historien har stoffet 

vært årsak til noen av de største 

industriulykkene; eksplosjons-

ulykken ved West i Texas i 2013 

og Tianjin i Kina i 2015. Begge 

disse ulykkene var eksplosjoner i 

ammoniumnitrat som var lagret 

sammen med andre kjemikalier, 

og var også en konsekvens av 

brann.   
www.dsb.no/lover/farlige-

stoffer/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-

storulykkeforskriften 

Droner kan 

transportere 

blodprøver  

I fremtiden vil luftrommet fylles av 

såkalte leveringsdroner som 

utfører taxitjenester med 

passasjerer og ulike pakke-

leveringer for  helsevesenet. Å 

bringe blodprøver fra ett sted til et 

annet vil kunne bli av stor 

betydning. Den store utfordringen 

er hvordan denne trafikken kan 

håndteres uten å utgjøre en risiko 

for kommersiell lufttransport og 

eksempelvis redningshelikoptre 

som med få minutters varsel og i 

lav høyde flyr alvorlig skadde til 

sykehusene  

I Danmark har man besluttet å 

etablere og teste Skandinavias 

første såkalt U-Space. Det er et 

overvåket luftrom der droner og 

fly kan «se» hverandres signaler 

og flyplaner. Etter planen skal de 

første testflygningene i aktivt 

luftrom finne sted i løpet av 

høsten. 

 

  
Foto: Erik Fosse er avdelingsoverlege ved 

Intervensjonssenteret på Rikshospitalet 

og hodet bak DroneBud AS. Han vil frakte 

biologisk materiale med drone mellom 

sykehus. Foto: Vilde Mebust Erichsen / 

Shifter.no 

 

Det er EUs luftfartsmyndighet 

EASA som har kunngjort visjonen 

om et U-rom over Europa. De 

enkelte land må selv finne en 

måte å implementere nasjonalt. 

Det danske initiativet til 

testflygninger og resultatene av 

dette, vil være av stor betydning 

for norske luftfartsmyndigheter. 
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