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1 Innledning
Befolkningsvarsling i Norge har historisk sett vært bygget opp rundt bruk av massemedia/NRK når det er behov for
å nå ut til befolkningen med viktig og rask informasjon ved en uønsket hendelse i fredstid. I tillegg ble
Sivilforsvarets luftsvarslingstjeneste etablert med egne lydgivere i 1939 i større byer og tettsteder for å varsle
sivilbefolkningen om luftangrep. Primærhensikten med luftvarslingstjenesten er å varsle truede områder raskt, slik
at flest mulig får søkt dekning fra masseødeleggelsesvåpen som kan leveres via luften. Lydgiveranleggene ble og er
derfor også stort sett fortsatt utplassert i tilknytning til offentlige tilfluktsrom. Det er riktignok gjort enkelte lokale
tilpasninger i senere tid basert på lokale risiko og sårbarhetsvurderinger, hvor ikke bare sikkerhetspolitiske
vurderinger er lagt til grunn. Dette medfører at dagens signalanlegg i fredstid er stilt til disposisjon for politiet når
disse ønsker å påkalle folks oppmerksomhet og få disse til å følge med på nyhetsendinger i massemedia. Det antas
at sivilforsvarets 1250 lydgivere i dag kan nå ca. 50 % av befolkningen, dvs. de som bor i byer og tettbygde strøk
der slike anlegg er utplassert.
Mange nye systemer for å kommunisere med befolkningen er utviklet og noen er tatt i bruk av enkelte offentlige og
private virksomheter. Ny teknologi medfører at det kan være naturlig å vurdere befolkningsvarslingskonseptet på
nytt, både ift teknologi, hvilke hendelser det er naturlig å ha denne typen beredskapstiltak for. Videre kan det ved
denne anledning være naturlig å synliggjøre og evt. klargjøre ansvarsforhold knyttet til beredskap for tidlig varsling
av befolkningen i gitte situasjoner.
Arbeidsgruppen har vurdert hvordan befolkningen på egnet måte i fremtiden bør varsles om en nylig skjedd
hendelse, eller fare for nær forestående alvorlig hendelse, og som bør medføre videre tiltak, for eksempel
evakuering eller andre skadebegrensende tiltak. Hvilke situasjoner som bør utløse befolkningsvarsling har stått
sentralt, og også hva slags behov for informasjon befolkningen vil ha behov for har stått sentralt. Den videre og mer
utfyllende informasjonen til befolkningen ved krise, normalt omtalt som ”krisekommunikasjon”, holdes utenfor her.
Her konsentreres om den umiddelbare førstevarslingen, ”alarm”.
1.1

Bakgrunn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeidet et konsept for kommunikasjon med
befolkningen før, under og etter en krise som en del av Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport 2010 (NSBR
2010). I etterkant redegjorde DSB i brev av 11.5.2010 til Justisdepartementet (JD) om spisset anbefaling og
konkretisering av videre prosess for kommunikasjon med befolkningen.
Med bakgrunn i DSBs anbefaling besluttet JD at det opprettes en arbeidsgruppe under ledelse av DSB, som skal se
nærmere på temaet befolkningsvarsling og komme med forslag til hvordan offentlige myndigheter kan varsle
befolkningen i situasjoner der det haster å nå ut med relevant informasjon.
1.2

Mandat for arbeidsgruppen

Det er utarbeidet mandat for arbeidsgruppen, se vedlegg 1. Av mandatet fremgår det at arbeidsgruppen skal
utarbeidet omforent konsept for hvordan ansvarlige myndigheter på en hurtig og effektiv måte skal kommunisere
med befolkningen i situasjoner der det er avgjørende at relevant informasjon når berørte personer til rett tid.
Konseptet skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Arbeidsgruppen skal:


Beskrive en tilfredsstillende systemløsning/varslingsordning som kan kreves av virksomheter som anses å
representere en særskilt risiko for omgivelsene.



Beskrive ansvaret for varsling av befolkningen i lokale og regionale risikoområder knyttet til naturutløste
hendelser, herunder avklart kommunenes ansvar knyttet til befolkningsvarsling.



Beskrive system for varsling av nasjonale krisesituasjoner, som eksempel ved flyangrep og atomulykke.



Beskrive varslingsordninger, herunder sett hen til ordninger internasjonalt med særlig oppmerksomhet på
de øvrige nordiske land.

Med bakgrunn i angitte målsettinger for arbeidsgruppen forventes det et tydelig konsept for befolkningsvarsling
som klargjør ansvaret for å varsle befolkningen om aktuell fare. Arbeidsgruppen skal avklare ansvar, gi
anbefalinger om hvilke rolle- og ansvarsforhold som skal være gjeldene for befolkningsvarsling og hvilke tekniske
løsninger det skal satses på videre.
1.3

Arbeidsgruppens sammensetning

Arbeidsgruppen har vært organisatorisk underlagt DSB og Avdeling for Brann, redning og sivilforsvar (BRS) og
har hatt følgende sammensetning:
Geir Mjøen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (leder)
Bjørn Christensen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Olianne Eikenæs, Norges vassdrags og energidirektorat (NVE)
Ole Petter Parnemann, Politidirektoratet (POD)
Lars-Otto Laukvik, Direktoratet for nødkomunikasjon (DNK)
Runar Langnes, Post og teletilsynet (PT)
I tillegg har representanter fra andre relevante etater, som Statens strålevern, Hovedredningssentralene,
Helsedirektoratet, Mattilsynet, Kystverket, NRK, NHO/Norsk Industri, DSB som leder av koordineringsgruppen for
Storulykkeforskriften, Fylkesmennene og KS som representant for kommunene vært trukket med og utgjort en
referansegruppe. Forsvaret ble invitert, men har ikke deltatt i verken arbeidsgruppen eller referansegruppen.
1.4

Arbeidsgruppens presiseringer og avgrensninger i forhold til mandatet

Mandatet er omfattende formulert. Gruppen har derfor sett behov for å analysere dette og å gjøre noen presiseringer
for det videre arbeid. Arbeidsgruppen vil fokusere på myndighetenes varsling ut mot befolkningen. Denne varsling
innebærer overlevering av et kort og konkret budskap til mottager, som normalt krever en aksjon hos mottaker, for
eksempel å komme seg i sikkerhet. Denne varsling vil oftest være direkte knyttet til en inntruffet hendelse eller en
hendelse som sannsynligvis er svært nært forestående. Hendelsen vil oftest medføre et større behov for informasjon
og ofte toveis kommunikasjon, men dette ligger utenfor hva denne gruppen konsentrerer seg om. Dette behovet må
etter gruppens oppfatning møtes med tiltak som kommer i tillegg til selve varslingen som omtales her. I disse fasene
vil et bredere sett av kommunikasjonsmuligheter være aktuelle. Fordi varslingen i seg selv oftest vil medføre
umiddelbar iverksettelse av en rekke tiltak, vil ansvar for å utløse varsling være et sentralt punkt. Varsling til annen
offentlig myndighet, såkalt myndighetsvarsling holdes derfor utenfor arbeidet. Varsel om luftangrep i krig og varsel
om atomulykke beskrives kun perifert i denne rapport, da dette er omfattet av eget planverk og egne
handlingsplaner i regi av henholdsvis Forsvaret og Statens strålevern.

2 Beskrivelse av dagens befolkningsvarslingssystem
Norske myndigheter bruker primært massemedia når det er behov for å nå ut til befolkningen med viktig og rask
informasjon ved en uønsket hendelse. Bruken av Norsk riks kringkasting (NRK) til å varsle befolkningen/sende
melding fra Statsmyndighet er derfor også hjemlet i Lov om kringkasting (lov 1992-12-04 nr 127) § 2-4. NRKs
beredskapsansvar er dels regulert av Forskrift om virksomheten i Norsk rikskringkasting under beredskap og krig,
fastsatt ved kgl.res. av 6. oktober 1989. NRK er også pålagt ansvar knyttet til Regjeringens presse- og
informasjonstjeneste (RPI) hos Statsministerens kontor (SMK) gjennom forskrift og avtaler mellom NRK og SMK.
Det er videre inngått avtale mellom JD, NRK, Telenor, Norkring og Norsk Lokalradioforbund: Samarbeid om
lokalradiostasjoners virksomhet under kriser og katastrofer av 31.12.01 (Lokalradioavtalen). Avtalen sikrer at
utpekte lokalradiostasjoner ved behov videreformidler NRK P1 under kriser og katastrofer. Det er fylkesmann eller
politimester som definerer når en slik situasjon foreligger og som varsler avtalepartene om dette.

I spesielle tilfeller der det er avgjørende for myndighetene å nå ut til berørte innbyggere med viktig informasjon om
en hendelse, kan sivilforsvarets lydgivere brukes for å påkalle befolkningens oppmerksomhet og raskt få flest mulig
til å lytte på meldingene som gis over radio.
2.1

Bruk av Sivilforsvarets lydgivere til å påkalle folks oppmerksomhet og få dem til å lytte til
myndighetenes meldinger på radio

Sivilforsvarets lydgivere brukes som nevnt ovenfor til å påkalle folks oppmerksomhet, når myndighetene ønsker å
nå flest mulig i et område med sine radiomeldinger. Sivilforsvarets lydvarslere er i prinsippet landsdekkende ved at
det er utplassert i større byer og tettsteder rundt i hele landet. Formålet med dette varslingskonseptet var opprinnelig
å begrense skader på sivilbefolkningen ved å varsle om luftangrep i forkant, slik at folk rakk å søke dekning før
nedslag. Sentrale deler i byer og tettsteder har derfor brukbar dekning av tyfonlydgivere, mens det i nyere
boligområder i storbyer kan være utilstrekkelig varslingsdekning.
Sivilforsvarets varslingstjeneste ble tilført ytterligere ett signal,”Viktig melding – lytt på radio” til bruk i fredstid.
Dette signalet ble etablert fordi myndighetene ønsket å bruke Sivilforsvarets luftsvarslingstjeneste også til å komme
i kontakt med befolkningen ved andre hendelser hvor umiddelbar varsling ble ansett som viktig. På denne måten
fikk samfunnet ”mer beredskap igjen for hver krone som ble bevilget til Sivilforsvaret”.
I dag drifter Sivilforsvaret ca 1250 lydgivere rundt om i Norge. I første halvdel av 2000 tallet ble alle disse
anleggene erstattet med nye akustiske, trykkluftbaserte lydgiveranlegg. Anleggene ble også på 2000 tallet utstyrt
med et nytt RDS styringssystem som gjør det mulig å sette i gang bare et enkelt anlegg, en region eller alle anlegg
samtidig, slik at varslingen kunne bli mer målrettet. I siste halvdel av 2000 tallet ble også de fleste av
mobiliseringsanleggene som ble koblet fra på midten av 1990 tallet av økonomiske hensyn, demontert og fjernet.
Dette pga av helse, miljø og sikkerhetsutfordringer knyttet til testing av trykktanker, samt generelt teknisk forfall og
behov for betydelig oppgradering av både elektriske anlegg og kompressorer hvis denne typen beredskap skulle
bestå.
2.2

Erfaringer ved bruk av Sivilforsvarets lydgivere ifm befolkningsvarsling i fredstid

Sivilforsvarets luftvarslingstjeneste har vært lite brukt til å varsle hendelser i fredstid opp gjennom historien. Frem
til 2000 tallet ble signalet ”Viktig melding – lytt på radio” kun bruk et fåtall ganger, som for eksempel ved en brann
i kloakknettet i Trondheim, en skogbrann og ifm et par ulykker ved industrianlegg i Grenland. I 1996 foretok
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) en analyse av skadeforebyggende sivilforsvarstiltak og foreslo å helt eller
delvis avvikle signalet ”Viktig melding – lytt på radio”. Begrunnelsen var at bruksfrekvensen var svært lav og at
midler kunne spares ved å la det utgå i fredstid. Samtidig mente man at radio og fjernsyn var langt bedre og mere
utbredt enn da en innførte signalet og at disse kommunikasjonskanalene var bedre om mer informative enn de
akustiske lydsignalene.
Hendelser på begynnelsen av 2000 tallet som da to godstog kolliderte i Lillestrøm i april 2000 med fare for
gasseksplosjon, terrorhendelsene i USA 11. september 2001 og gassutslipp fra industrivirksomheter gjorde
imidlertid at DSB valgte å beholde signalet ”Viktig melding – lytt på radio”. Driftskostnadene ift Sivilforsvarets
varslingsanlegg ble også redusert betraktelig ved om legging til RDS styringssystem, noe som nok også har gjort at
beredskapstiltaket med lydvarslere har blitt vurdert som mer kost – nytte effektivt nå enn hva det var på midten av
1990 tallet, hvor kostnadene til linje leie var store.
Norge er heller ikke alene om å beholde lydgivere som et befolkningsvarslingssystem i fredstid. I Sverige er det
utplassert ca 4500 lydgivere fordelt på ca 200 kommuner. Svenske myndigheter har ambisjon om at hele landets
befolkning skal kunne nås av varsling gjennom radio eller TV. I områder med farlig virksomhet og innenfor
særskilte risikoutsatte områder skal også personer som er utendørs nås med varsling og i disse områdene er det
installert lydgivere som kan sende signalene; ”beredskapslarm”, ”flygalarm”, ”viktigt meddelande” og ”faran över”.
I Danmark er det satt opp 1078 elektroniske sirener og de kan høres av ca 80 % av befolkningen. Sirenen er satt
opp i byer eller byområder med flere enn 1000 innbyggere. Utenfor disse områdene kan politiet varsle med å bruke
mobile sirener. Danmark har 2 signaler; ”fare” og ”faren er forbi”. De elektroniske sirenene i Danmark er i likhet
med de norske lydgiverne ikke egnet til å formidle tale.

Felles for de nasjonale varslingssystemene er at de kun varsler at noe ekstraordinært har hendt eller er i ferd med å
skje. Informasjon utover dette skal umiddelbart gis via andre medier (f.eks radio, TV, SMS, Internett) og denne
informasjonen må være forberedt i det varslingssignalet sendes.
2.3

Andre befolkningsvarslingssystem som er i bruk i Norge i dag

I tillegg til ovennevnte systemer er det utviklet noen avgrensede varslingstiltak knyttet til spesielle objekter som kan
utgjøre en risiko for omgivelsene. Arbeidsgruppen vil kort beskrive noen av disse systemene.

2.3.1

Dambruddsvarsling i Sirdal og Hallingdal

I tillegg til det nasjonale varslingssystemet er det også etablert lokale varslingssystemer basert på Sivilforsvarets
tyfoner i Hallingdal, Sirdal og Grenland. Varslingsanleggene i Hallingdal og Sirdal ble etablert for over 20 år siden
på bakgrunn av risikoen for dambrudd i kraftmagasiner og påfølgende flom. Dette ble etablert som en
prøveordning, og var et samarbeid mellom DSB ved Sivilforsvaret, NVE og vassdragseier.

2.3.2

Ordning for varsling av fjellskred på Sunnmøre

Det er etablert egne befolkningsvarslingstiltak knyttet til faren for store fjellskred på Sunnmøre. Ved fare for skred
fra to fjellpartier som er under konstant overvåkning, vil det bli sendt ut tekstmelding (SMS) til alle mobiltelefoner
som oppholder seg i faresonen. Slike meldinger vil bli sendt ut på flere språk. Det er også etablert sirenevarsel via
elektroniske sirener som kan sende både lyd og talemeldinger. Disse lydgiverne vil bare benyttes dersom det har
oppstått en kritisk situasjon, og personer som oppholder seg i faresonen skal varsles om evakuering så raskt som
mulig. Det er plassert ut slike lydgivere i alle bygdene langs Storfjorden i kommunene; Stranda, Norddal, Stordal og
Ørskog.

2.3.3

Andre etablerte varslingsordninger

Flere kommuner har etablert ulike system for å sende viktige meldinger til sine innbyggere. Arbeidsgruppen
gjennomførte sommeren 2011 en spørreundersøkelse1 ut mot alle landets kommuner der disse ble bedt om å svare
på om de blant annet hadde etablert system/tekniske løsninger for å varsle innbyggerne i kommunen om situasjoner
som krever umiddelbar handling i forhold til en situasjon som kan eller har oppstått. 232 kommuner , litt over
halvparten av landets kommuner, responderte på undersøkelsen og 27 % av disse kommunene svarte at de hadde
etablert slike system. Ca halvparten av de kommunene som har etablert slike varslingssystem rapporterer at
systemene de har anskaffet er basert på bruk av telefon/mobiltelefon/SMS basert varsel. På spørsmål om hvilke
hendelser kommunene har benyttet systemene ift, så fremgår det at driftsforstyrrelser i vann forsyningen er det mest
vanlige å varsle innbyggerne om. Mange av kommunene svarer også at de ikke har benyttet systemene i det hele
tatt.
2.4

Oppsummering av erfaringer med bruk av dagens befolkningsvarslingssystem i fredstid

Bruk av massemedia er primærkanalen norske myndigheter bruker for å nå ut til befolkningen ved uønskede
hendelser der det er avgjørende at de som er berørt får melding om hvordan de skal forholde seg. Sivilforsvarets
lydgivere er en viktig støtteressurs for å fange folks oppmerksomhet på en rask og effektiv måte.
Bruken av Sivilforsvarets luftvarslingstjeneste til å varsle om uønskede hendelser i fredstid gjenspeiler at det er
ytterst få situasjoner der denne typen varsling er hensiktsmessig. Ulykker ved kjemiske industrianlegg hvor gass
kan komme på avveie og true naboer synes å være det tilfelle hvor denne typen lydvarsling er mest brukt.
Når det gjelder varsling av ulykker ved kjemiske industrianlegg, fjellskred på Sunnmøre og dambrudd i Sirdal og
Hallingdal, så har de det til felles at risikoobjektene er identifisert, vurdert ift farepotensial og overvåket
kontinuerlig. Likeledes er de som bor i risikoområdet informert og jevnlig øvet (gjennom varslingsprøver) ift
hvordan de vil bli varslet og hvordan de skal opptre i en gitt situasjon.

1

Spørreundersøkelse gjennomført av DSB ut mot alle kommuner sommeren 2011, se vedlegg 1.

De øvrige systemene som er beskrevet ovenfor og som kommunene har etablert blir for det meste brukt til å varsle
innbyggerne om ulike driftsforstyrrelser i kommunal infrastruktur som vann, avløp og veinett.

3 Nye kommunikasjonsløsninger innenfor befolkningsvarsling
Utviklingen innenfor kommunikasjonsteknologi har vært og er fortsatt stor. En av utfordringene er at det er det
kommersielle markedet som driver frem denne utviklingen. Myndighetsvarsling ut til befolkningen er å regne som
en liten oppgave ift at andre har større behov for denne typen teknologi for å nå ut til potensielle kunder. Likevel er
flere av løsningene som kanskje primært er utviklet for andre formål, i en eller annen grad også egnet til å påkalle
befolkningens oppmerksomhet i en krisesituasjon.
Bruk av Sivilforsvaret varslingstjeneste der lydgivere påkaller folks oppmerksomhet, og hvor dette kombineres med
meldinger på radio, når store deler av befolkningen relativt raskt og effektivt. Sivilforsvarets lydvarslere er robuste
men har som vi har nevnt ovenfor store begrensninger mht meldingsutvalg og geografisk rekkevidde. Bruk av
elektroniske kommunikasjonstjenester (ekomtjenester) til befolkningsvarsling kan derfor supplere eksisterende
systemer og vil kunne avgrenses geografisk langt mer presist og formidle mer informasjon.
Det er etablert varslingssystemer som benytter fasttelefoni og mobiltelefoni, herunder også SMS. Videre er det
internasjonalt konkrete planer om å benytte såkalt Cell Broadcast (CB) for varsling. I det følgende drøftes
egenskaper ved ulike ekomtjenester som kanal for formidling av varsel til befolkningen.
3.1

Fasttelefoni – analog og ISDN

Bruk av tradisjonell fasttelefoni som varslingskanal ut mot befolkningen er relativt uproblematisk i forhold til Lov
om elektronisk kommunikasjon (EKOM-loven) og gjeldende forskrift. Abonnenter kan identifiseres via åpent
tilgjengelige katalogtjenester uten at verken kommunikasjonsvernet eller taushetsplikten utfordres. Hensynet til
nettenes integritet vil fortsatt være relevant. For å kunne dimensjonere trafikkpåtrykket forsvarlig, vil man trolig
måtte ha et antall regionale og lokale punkter i nettet hvor varslingstrafikk sendes inn.
Fasttelefon-nettet er det mest robuste nettet mht strømbrudd og er slik sett en relativt pålitelig varslingskanal.
Tjenesten vil ha høy sannsynlighet for treff på natten. Imidlertid er antall abonnenter i rask nedgang, og dermed vil
etter hvert en synkende andel av befolkningen nås direkte via denne tjenesten.

3.1.1

IP-telefoni

Tradisjonell fasttelefoni erstattes i noen grad av IP-telefoni2. Det finnes ulike varianter av IP-telefoni. I
varslingssammenheng vil det være de tilfellene hvor tjenesten er lagt til rette for alle-til-alle kommunikasjon og
følger nummerplanen for offentlig telefontjeneste, som er mest relevante og som omtales nedenfor. Abonnenter
med tjenester som Skype-In vil også være mulige å nå.
IP-telefoni er sårbart for strømbrudd. Den enkelte abonnent må derfor ta det med i vurderingen ved valg av
telefoniløsning og eventuelt sikre seg med avbruddsfri strømforsyning.
Hvis adresse for abonnementet er fast, skiller slik IP-telefoni seg ikke fra tradisjonell fasttelefoni mht mulighet for
varsling.
Hvis tjenesten er såkalt nomadisk, det vil si at telefonen kan tas med og benyttes på andre steder enn
hjemmeadressen, vil den geografiske treffsikkerheten selvsagt ikke bli like god. Det er i dag ingen kurant tjeneste
for å finne hvor en nomadisk IP-telefon befinner seg. En bruker av nomadisk IP-telefoni som har adresse utenfor
varslingsområdet, men som midlertidig befinner seg innenfor, vil ikke bli varslet. Motsatt vil noen kunne få varsel
selv om de befinner seg utenfor området som skal varsles.
IP-telefoni på mobiltelefonen tilbys også. I denne sammenheng forutsetter vi at det vil være andre tjenester som er
bedre egnet for varsling av mobilbrukere.
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3.2

Mobiltelefoni

Mobiltelefonen er trolig det mediet en kan nå flest i befolkningen med. Mobilnettene har ikke samme robusthet mht
strømbrudd som tradisjonell fasttelefoni og kapasiteten kan være begrensende når det er behov for massiv varsling.
Mobilabonnenter kan selvsagt også varsles i henhold til boligadresse. Hvis det anses som en tilfredsstillende
løsning, vil ikke kommunikasjonsvernet være til hinder. Ofte vil myndighet ønske en mer treffsikker varsling, dvs
nå de som faktisk befinner seg i et område uavhengig av hvor de er hjemmehørende. Da vil tilbyder måtte foreta et
dynamisk utvalg basert på lagrede trafikkdata og dermed vil en måtte ta hensyn til kommunikasjonsvernet.
Kommunikasjonsvernet er drøftet i eget kapittel.

3.2.1

SMS

Mottaker av en oppringing eller SMS-melding som tydelig gjelder for et geografisk område, vil ha grunn til å tro at
oppringer/avsender kjenner til at en befinner seg i dette området. Siden taushetsplikten er til hinder for dette, er så
ikke tilfellet. Det bør fremgå av meldingen (i hhv tale eller tekst) at avsender ikke kjenner til mottakers identitet
eller lokasjon.
SMS-meldinger kan typisk innholde inntil 160 tegn. En melding kan være lenger, og da vil den i nettet overføres
som flere meldinger som er kjedet sammen. SMS-meldinger har ingen leveringsgaranti. I perioder med stor trafikk
eller nedsatt kapasitet i nettet vil meldinger kunne bli betydelig forsinket og i verste fall ikke komme fram.
SMS varsling er tatt i bruk i en rekke kommuner for å sende varsel til innbyggerne ift driftsavbrudd i vannforsyning
og lignende. I en spørreundersøkelse3 arbeidsgruppen har sendt kommunene, der vi blant annet spør om hvilke
system for befolkningsvarsling kommunene eventuelt vurder å anskaffe, svarer over 90 % at de vurderer ulike
typer SMS system. En rekke andre aktører som forsikringsselskaper, energiselskaper, osv bruker også SMS for å
sende viktige meldinger til sine kunder om eksempelvis ekstremvær varsel, bortfall av strøm osv.

3.2.2

Abonnere på beredskapsvarsel via e-post og SMS

En rekke offentlige myndigheter og bedrifter tilbyr befolkningen å abonnere på ulike varsel som blir sendt ut til de
som aktivt har bedt om det på SMS og eller e-post. NVE tilbyr de som ønsker det å få flomvarsel blant annet
tilsendt på e-post og flere fylkesmenn tilbyr samme tjeneste ift nyheter innenfor eksempelvis beredskapssektoren.
Konseptet fordrer imidlertid at brukerne selv må be om få slikt varsel (må melde seg på tjenesten og akseptere å få
slikt varsel). Dette begrenser helt klart myndighetenes nytte av å bruke slike system ifm befolkningsvarsling, da
man kun vil nå de som aktivt har vist interesse for å få slikt varsel.

3.2.3

Mobiltelefoni – Cell Broadcast

Cell Broadcast (CB)er en tjeneste hvor en melding kan kringkastes til alle mobiltelefoner som befinner seg i det
utvalgte området og som er forberedt for tjenesten. En melding kan være på opp til 93 tegn og inntil fem meldinger
kan kjedes sammen for å formidle mer informasjon. En CB-melding vil gi seg til kjenne på en måte som skiller den
fra vanlige tekstmeldinger både mht grafisk utseende og lydsignal.
Tjenesten har flere gode egenskaper som varslingskanal. Tjenesten er rask og den beslaglegger lite kapasitet i nettet
og vil derfor ikke på samme måte som SMS-tjenesten være sårbar for overbelastning av nettet. Meldingen vil nå de
som befinner seg i området hvor meldingen går ut uten at en kommer i konflikt med kommunikasjonsvernet i
ekomloven. Dermed trenger en heller ikke fordyrende tekniske løsninger rundt identifisering av brukere. Tjenesten
har ingen kunnskap om mottakere er norske eller utenlandske. Tjenesten kan konfigureres slik at meldingen kan
sendes på flere språk og at setting av nasjonalitet i mobiltelefonen bestemmer hvilket språk som kommer opp i
displayet.
CB representerer en svært slagkraftig måte å kommunisere på. I hendene på ikke-autoriserte og potensielt
ondsinnede avsendere, vil tjenesten dog være et perfekt instrument for å skape panikk og kaos. Nettet eller
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terminalene foretar selv ingen autentisering av avsender. Det vil evt derfor være helt nødvendig å etablere gode
systemer for å verifisere at melding går ut fra autorisert myndighet.
Det er flere initiativer internasjonalt for å ta i bruk CB for befolkningsvarsling. Både i Øst-Asia og i USA er egne
systemer utviklet. Også for Europa arbeides det med en felles løsning.
De norske mobilnettene er foreløpig ikke forberedt for CB. Egne nettelementer for utsending av meldinger, CB
Centre, må installeres. På terminalsiden er det forskjeller fra leverandør til leverandør mht hvorvidt CB støttes og
hvor brukervennlig tjenesten er. Gruppen kjenner ikke kostnadene ved å etablere CB i Norge, men DSB følger et
EU initiert prosjekt hvor CB testes ut blant annet ifm varsling av dikebrudd i Nederland. Erfaringene fra dette EU
prosjektet blir fortløpende evaluert av DSB.
3.3

Nødnettet

Stortinget vedtok 9. juni 2011 at Nødnett skal bygges ut til å dekke hele landet. Ved innføring av Nødnett får de tre
nødetatene politi, brannvesen og helsevesen et felles kommunikasjonsnett som muliggjør radiokommunikasjon
internt i hver enkelt etat og på tvers av etats- og geografiske grenser.
Nødnett overvåkes og vedlikeholdes fra et sentralt eller distribuert drifts- og vedlikeholdssystem. Nødetatene vil ha
tilgang til nødnettet gjennom sine kommunikasjonssentraler (politiets operasjonssentraler, brannvesenenes
nødalarmeringssentraler og helsetjenestens akuttmedisinske kommunikasjonssentraler, akuttmottak og
legevaktsentraler), lensmannskontorene, brannstasjonene og håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
Nødnett skal ha et grensesnitt mot andre nettverk slik at det blir mulig å ringe mellom nødnettet og andre nettverk,
eksempelvis fasttelefon, mobiltelefon og jernbanens sikkerhetsnett (GSM-R), Kystradioen (til skip) og
til nødsambandene i andre europeiske land. Det skal fungere uavhengig av andre mobilnett, slik at nødetatene
kommer frem uansett belastning i andre nett. Nødnettet har "fall-back" funksjonalitet og skal ikke være avhengig av
store, sentrale komponenter for å kunne fungere lokalt. Direktekommunikasjon mellom radioterminaler benyttes
dersom radioinfrastrukturen ikke er tilgjengelig.
TETRA (Terrestrial Trunked Radio) er valgt som tekonologi for det nye Nødnettet. Dette er et eget
mobilradiosystem spesielt utviklet for nød- og beredskapsetater, på lik linje med GSM for kommersiell
mobiltelefoni. TETRA er en åpen standard som har fokus på å dekke de kritiske kommunikasjonsbehovene innen
"public safety and security".
Det innebærer at selv om TETRA har et grensesnitt opp mot andre nettverk, så er det for eksempel ikke mulig å
sende ordinære tekstmeldinger fra en TETRA terminal og ut til brukere av andre nett. Nødnettet egner seg derfor
ikke til å sende ut meldinger til befolkningen direkte. Systemet kan imidlertid tenkes brukt til eksempelvis styring
av lydvarslere, herunder Sivilforsvarets varslingsanlegg. Som følge av at FM nettet for radiokringkasting skal
avvikles og overføres til DAB radio, må Sivilforsvarets varslingsanlegg bygges om for å sikre utløsning av
tyfonene. Nødnett vil kunne overta for den eksisterende teknologien for utløsning av varslingsanleggene.
3.4

Internett-tjenester

Internett vil være en viktig kanal for myndighetene for kommunikasjon med befolkningen i forbindelse med kriser.
Både i forkant av en forventet hendelse og i tiden etter at en hendelse har inntruffet, vil tjenester på Internett være
godt egnet for å få ut større mengder informasjon. Dette kan for eksempel være websider, e-post og sosiale medier.
I en akutt varslingsfase, når tid, klarhet og tillit til ekthet er avgjørende viktig, vil tjenester på Internett etter
arbeidsgruppens oppfatning, kun være et supplement til annen varsling. Imidlertid vil internett både være et naturlig
og helt sentralt medium for løpende informasjon om hendelsen etc.

3.4.1

Sosiale medier

Svært mange er hyppige brukere av sosiale medier som Facebook og Twitter. Disse mediene er svært effektive for å
spre informasjon. Denne egenskapen kan potensielt være medienes styrke og svakhet i en varslingssituasjon. Et

Internett-medium hvor informasjon raskt sprer seg, kan være like effektivt for feilaktig som for korrekt informasjon.
Dermed kan falske meldinger oppstå og folks tillit til meldinger om fare bli svekket.

3.4.2

Nasjonal kriseportal

DSB har ledet arbeidet med å få etablert en egen kriseportal på internett, som skal gi befolkningen opplysninger i en
krisesituasjon. Nettstedet vil bli tatt i bruk før nyttår og med nettadressen www.kriseinfo.no. Portalen skal speile
myndighetenes informasjon om situasjonen som er oppstått og gjøre det unødvendig for folk å lete etter
opplysninger på nettsidene til de ulike myndighetsorganene. Hvis man vil gå dypere inn, klikker man seg bare inn
på de myndighetene som i utgangspunktet eier informasjonen. Men i likhet med Internett generelt vil ikke den
nasjonale kriseportalen erstatte lydvarslere eller telefonbaserte varslingsmetoder når det gjelder hurtighet ift å nå
raskt ut med varsel. Men som et medium for å utdype og spisse budskapet vil det være svært aktuelt for å
komplettere den første alarmmeldingen.
3.5

Juridiske utfordringer knyttet til konsesjoner, personvern, osv ift befolkningsvarsling

Ekomtjenester benyttes foreløpig i begrenset grad for automatisert varsling av befolkning. I framtida er det etter
arbeidsgruppens oppfatning formålstjenlig å utnytte ekomtjenester til befolkningsvarsling i større omfang.
Ekomloven og forskriftene inneholder noen bestemmelser som det er naturlig å drøfte i lys av behovet for systemer
for befolkningsvarsling.

3.5.1

Formidlingsplikten

Utgangspunktet for en vurdering av denne plikten er ekomloven § 2-10 første ledd siste punktum, som pålegger
tilbyderne å formidle viktig melding fra statsmyndighet. Det følger av Ot.prp. nr. 72 (2006-2007)4, at det er den
enkelte statsmyndighet som avgjør hva som er viktig melding. Bestemmelsen må imidlertid forstås som kun en plikt
til å formidle fra statsmyndighet til publikum, altså enveiskommunikasjon.
En neste nødvendig avklaring er hva som er statsmyndighet. Det kan tenkes ulike instanser involvert i formidlingen
av viktig melding. For eksempel kan en kommune eller en bedrift være den som kjenner faren best og derfor
utformer meldingen, et eksternt varslingsselskap kan stå for selve utsendelsen, og politiet den myndighet som
treffer beslutningen om at varsling skal skje. Slik Post- og teletilsynet (PT) har tolket den aktuelle bestemmelsen,
må det være statsmyndighet som fatter beslutning om varsling for at plikten til å videreformidle den skal gjelde for
tilbyder.
Dersom en ikke-statlig myndighet eller en privat virksomhet ønsker å ha egne varslingsordninger, kan de kjøpe
tjenester på kommersiell basis fra tilbydere, men formidlingsplikten vil ikke gjelde. Dermed vil heller ikke de
unntak fra kommunikasjonsvernet som nedenfor er begrunnet i formidlingsplikten være aktuelle.
En tilbyder er i ekomloven definert som enhver fysisk eller juridisk person som tilbyr andre tilgang til elektronisk
kommunikasjonsnett eller –tjeneste. Formidlingsplikten gjelder derfor for alle ekomtilbydere.
Lovgiver har ikke eksplisitt tatt stilling til spørsmålet om kostnadsdekning.

3.5.2

Kommunikasjonsvernet

Tilbyderne er bundet av kommunikasjonsvernet i ekomloven § 2-7 og § 2-9 og ekomforskriften kapittel 7.
Tilbyderne kan lagre informasjon i sine databaser som er nødvendig for å overføre kommunikasjon i et elektronisk
kommunikasjonsnett, og for fakturering av slik overføring. Informasjonen kan ikke nyttes ut over dette verken i
egen virksomhet eller i tjeneste for andre.
For varsling av individuelle mottakere, i motsetning til kringkasting, vil vi skille mellom to tilfeller:
a) Varsling av mottakere som identifiseres i åpent tilgjengelige kilder.
Dette kan for eksempel være abonnenter av fasttelefon i en kommune. For områder med kjente farer, kan
slike utvalg av abonnenter gjerne være gjort på forhånd og ikke først når det akutte behovet for varsling
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oppstår. Denne kategorien varsling kommer ikke i konflikt med kommunikasjonsvernet eller taushetsplikten,
men det er mulig at det må gis konsesjon fra Datatilsynet.
b) Varsling av et dynamisk utvalg av abonnenter ut fra gitte utvalgskriterier.
Ønsket utvalg ved varsling vil utgjøre de som befinner seg i et avgrenset geografisk område. Det er bare
mulig å gjøre et slikt dynamisk utvalg med støtte i såkalte trafikkdata. Trafikkdata kan typisk være
informasjon om hvor mobiltelefoner sist er registrert i nettet. Tilbyderne vil måtte behandle trafikkdata for å
finne hvilke mobilabonnenter som befinner seg i et bestemt område. Spørsmålet blir dermed om tilbyderne
kan benytte trafikkdata som er lagret i egne systemer for å finne disse brukerne.
En utvelgelse av brukerne som befinner seg i et bestemt område med den hensikt å sende melding på
vegne av statsmyndighet er ikke nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgaver knyttet til fakturering,
trafikkstyring, kundeforespørsler, markedsføring av elektronisk kommunikasjonstjeneste eller
avsløring av urettmessig bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. ekomforskriften § 7-1 annet ledd.Således er
kommunikasjonsvernet i ekomforskriften § 7-1 i utgangspunktet til hinder for at tilbyderne behandler
informasjonen i egne databaser for å finne de brukerne som befinner seg i et bestemt område for dermed å kunne
sende melding til dem på vegne av statsmyndighet. Det kan altså oppstå motstrid mellom formidlingsplikten og
kommunikasjonsvernet hvis formidlingen forutsetter et dynamisk utvalg av abonnenter. Forarbeidene til ekomloven
gir ikke holdepunkter for hvordan denne motstriden skal løses. Man må derfor foreta en interesseavveining mellom
kommunikasjonsvernet og plikten til å formidle viktig melding fra statsmyndighet. Dersom kommunikasjonsvernet
står sterkere enn formidlingsplikten etter ekomloven § 2-10, vil adgangen til effektiv og nødvendig informasjon fra
statsmyndighetene gjennom denne kanalen bli avskåret i de tilfeller hvor en er avhengig av trafikkdata for å
identifisere aktuelle mottakere.
Ekomforskriften § 7-1 er en direkte oversetting av EU direktiv 2002/58 artikkel 6 nr. 5. Direktivets
artikkel 15 nr. 1. gir statene adgang til, på visse vilkår, å gi bestemmelser som begrenser rekkevidden av direktivet.
Denne adgangen kan være aktuell for statlig befolkningsvarsling i krisesituasjoner. Direktivet bør ikke være til
hinder for en innskrenkende fortolkning av kommunikasjonsvernet når formålet er å legge til rette for effektiv
befolkningsvarsling i en krisesituasjon.
Arbeidsgruppen legger til grunn at de som blir varslet har en interesse av å få slik melding. Videre tilsier hensynet
til effektiv varsling i situasjoner hvor statsmyndighetene benytter seg av ekomloven § 2-10 første ledd siste
punktum, at kommunikasjonsvernet bør vike når informasjonen utelukkende skal benyttes for å formidle viktig
melding fra statsmyndighet. Hvorvidt kommunikasjonsvernet må vike for formidlingsplikten vil måtte vurderes på
nytt når kriteriene for når befolkningsvarsling kan benyttes er fastsatt.

3.5.3

Taushetsplikten

Gitt at tilbyder lovlig kan gjøre bruk av trafikkdata for å identifisere brukere som befinner seg i område som
omfattes av varslingen, er et naturlig neste spørsmål hva taushetsplikten legger for begrensninger på denne bruken.
Tilbyder har taushetsplikt om ”andres bruk” av elektronisk kommunikasjon, jf. ekomloven
§ 2-9 første ledd første punktum. En naturlig språklig forståelse av ”andres bruk” taler for at taushetsplikten gjelder
overfor personer som ikke har vært part i elektronisk kommunikasjon. Et delspørsmål er om ”andres bruk av
elektronisk kommunikasjon” omfatter trafikkdata som angir geografisk plassering på et gitt tidspunkt. Ordet ”bruk”
medfører at trafikkdata som sier noe om hvor, når eller hvordan en eller flere brukere benytter elektronisk
kommunikasjon er omfattet av taushetsplikten. Etter arbeidsgruppens tolkning vil alle trafikkdata som kan knyttes
opp til en bruker kunne si noe om hvor, når eller hvordan denne brukeren benytter seg av elektronisk
kommunikasjon.
Taushetsplikten synes å være til hinder for at tilbyder kan avsløre identitet til brukere som befinner seg i et område
som eventuelt er varslet. Dette gjelder både overfor den myndighet som varsler og eventuell ekstern
leverandør/formidler av varslingstjenester. Hvorvidt nødrett vil kunne gi adgang til å utlevere slik informasjon, vil
måtte vurderes konkret.
Det kan tenkes at myndighet ønsker å kunne motta respons fra brukerne som mottar viktig melding. Dette
forutsetter at myndighet opplyser om kontaktdetaljer i meldingen. I den grad brukerne tar kontakt med myndighet

via SMS, telefon eller lignende på grunnlag av den mottatte meldingen fra myndighet, vil dette kunne identifisere
brukerne.
Ut fra de begrensinger som taushetsplikten setter for bruk av trafikkdata, skal en videre kommunikasjon mellom
bruker og myndighet i utgangspunktet være basert på brukerens informerte samtykke til slik kommunikasjon. Det
må derfor innfortolkes en plikt til å informere samtlige mottakere av viktig melding om at myndighet ikke er kjent
med deres identitet, og at et eventuelt svar på SMS, opplysninger om personalia per telefon eller lignende er
frivillig.

3.5.4

Nettenes integritet

Ekomnett er dimensjonert for å avvikle et gitt påtrykk av trafikk og med en viss kvalitet. Dimensjoneringen skjer
gjerne ut fra kommersielle kriterier og er basert på prognoser om forventet trafikk. Dersom varslingssystemer
introduseres i nettene som automatisk genererer trafikk på en ukontrollert måte, vil trafikken kunne stige langt over
forventet nivå og nettene vil kunne bryte sammen. Da vil i verste fall verken varslingstrafikk eller annen trafikk
komme gjennom. Derfor er det viktig at systemer for varsling av befolkning via ekomnett, er regulert i SLA5avtaler med operatør av det aktuelle nettet.
Ekomlovens bestemmelse om taushetsplikt i § 2-9 omfatter også opplysninger om tekniske innretninger og
fremgangsmåter. I den grad slike opplysninger er sentrale for å sørge for et forsvarlig påtrykk av varslingstrafikk, er
det derfor vesentlig at kontrollen med påtrykket ivaretas av ekomtilbyder.
3.6

Oppsummering av nyere kommunikasjonsløsninger og juridiske utfordringene rundt bruk av
disse til befolkningsvarsling

Som vi har redegjort for ovenfor, så finnes det en rekke måter å nå ut til befolkning på i en krisesituasjon. Gruppen
konsentrerer seg om å se på de situasjonene som krever en umiddelbar varsling og konstaterer at det både er
tekniske og juridiske utfordringer knyttet til mange av systemene.
Varsling til mobiltelefonabonnenter er blitt mer og mer utbredt. Som vi har beskrevet kan det skje gjennom
taleoppringning, SMS og via såkalte CB meldinger. Flere kommuner og andre aktører bruker blant annet SMS til å
sende viktige meldinger til innbyggerne eller kundene sine.
I de situasjoner vi har konsentrert oss om vil SMS varsel fungere best der hvor meldingene kan utarbeides på
forhånd. Det innebærer at risikoen i størst mulig grad må være identifiser og kjent. Alternativt kan SMS varselet gi
melding om at mottageren må søker mer informasjon gjennom andre kanaler som egner seg bedre til å formidle
denne typen kriseinformasjon, eks radio, etc.
Arbeidsgruppen mener at ulike typer varsling via mobiltelefon kan være et godt supplement til eksempelvis
lydvarslere i områder hvor det er identifisert en konkret trussel. Av de systemene som har mobiltelefonabonnenter
som mottagere, mener arbeidsgruppen at CB som teknologi er spesielt interessant ift befolkningsvarsling. Dette
fordi denne teknologien kan nå ut til mange raskt og beslaglegger liten kapasitet i nettet.
Vi legger til grunn at en kombinasjon av ulike varslingssystemer også kan nå langt flere enn kun ett system og at
når flere system kombineres blir beredskapstiltaket også mer robust ift driftsforstyrrelser av ulike slag.

4 Ansvars- og rolleforhold knyttet til varsling av befolkningen i fredstid
Samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge er organisert ut i fra ansvars-, nærhets og likhetsprinsippet. Det innebærer at
den etat eller den myndighet som har ansvar i en normalsituasjon, også har ansvar for håndtering av en krise eller
annen alvorlig hendelse innenfor ansvarsområdet. Dette medfører normalt også ansvar for varsling av befolkningen
om hendelsen / krisen, samt videre kommunikasjon i denne forbindelse.

5

SLA - Service Level Agreement, avtale som fastsetter verdier for tjenestekvalitet

4.1

Politiets ansvar og rolle.

Denne rapport omhandler en nærmere analyse av hva slags varslingsmetoder og -anlegg man ser seg best tjent med
i landet for slike situasjoner. Som vi har redegjort for tidligere, tilligger det Sivilforsvaret å tilrettelegge for
eksistens og drift av landets eksisterende signal/lydanlegg. Skal disse signalanleggene benyttes ifm med varsling av
en krisehendelse, tilligger det imidlertid ikke Sivilforsvaret, men ansvarlig etat, å anvende anlegget. I praksis vil det
være politiet som beslutter bruk av signalanlegget, (utover ren øvelsesvirksomhet), jfr. politilovens § 27.1.ledd;
”Det tillegger politiet å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv eller helse er truet, hvis
ikke annen myndighet er pålagt ansvaret.”
For alvorlige hendelser der menneskers liv eller helse ikke er truet, er ansvarsforholdene regulert slik i § 27 3. ledd;
”I ulykkes- og katastrofesituasjoner tilligger det politiet å iverksette de tiltak som er nødvendige for å
avverge fare og begrense skade. Inntil ansvaret blir overtatt av annen myndighet, skal politiet organisere og
koordinere hjelpeinnsatsen.”
For de hendelser som omfattes av denne rapporten, dvs. hendelser der det kan være aktuelt å varsle befolkningen
kollektivt om akutt hendelse eller nærliggende fare for hendelse, og det haster med å få gitt informasjon til
befolkningen, kan det vanskelig tenkes tilfeller som faller utenfor politiets ansvarsområde. Ved slike hendelser vil
det kunne være fare for liv og helse ( jfr. 1. ledd ), eller eventuelt være en hendelse som omfattes av lovens 3.ledd,
der politiet har ansvar i initialfasen.
Da iverksettelse av et befolkningsvarslingstiltak i fredstid er et politianliggende, vil det derfor i praksis kun være
politimesteren i det distriktet der en uønsket hendelse oppstår som kan beslutte at det skal gå ut et befolkningsvarsel
til befolkningen. I praksis er dette gjort ved at aktuelle politidistrikt i sin operasjonssentral (27 stk i landet) har
utløserapparatur for å benytte Sivilforsvarets signalanlegg. Dette kan utløse signalet ”Viktig melding – lytt på
radio” til et avgrenset lokalt eller regionalt område i politidistriktet. I tillegg har selvfølgelig det enkelte
politidistrikt etablert rutiner opp mot Norsk rikskringkasting (NRK) for formidling av selve radiomeldingen som må
følge umiddelbart etter at varselet er sendt. Dagens rutiner innebærer at meldingene kan gå ut, riksdekkende på
NRK, jfr Lov om kringkasting (Kringkastingsloven) og gjeldende forskrifter, og på alle lokalradioer som omfattes
av lokalradioavtalen. Dette er lokalradioer som utpekes av Norsk Lokalradioforbund og som har et
beredskapsansvar. NRK har det redaksjonelle ansvaret for slike sendinger.
Dette øves samtidig med at NRK øver sin beredskap. Utpekte lokalradioer gis anledning til å videreformidle NRKs
sendinger, uredigert og sammenhengende, i en kortere periode etter at varslingssignalet er utløst.
4.2

Kommunens ansvar og rolle.

Alle hendelser oppstår i en kommune. Ut fra nærhets- og likhetsprisnippet, og også ofte etter ansvarsprinsippet, vil
det vanligvis være kommunen som er ansvarlig for å håndtere hendelsen (eller krisen). Også kommunene kan ha et
behov for å varsle befolkningen raskt i slike situasjoner. Imidlertid vil det være politiet, som beskrevet over, som
har ansvaret for de alvorligste hendelser, i alle fall i initialfasen (herunder i varslingsfasen), jfr. politil. § 27 3. ledd,
og som derfor ”eier” krisen i første periode. Etter at akuttfasen av hendelsen har gått over, vil ofte ansvaret for
videre håndtering bli ”overført” til kommunen (eller eventuell annen ”spesialetat”) som rette ansvarlige og ”eier” av
situasjonen i videre faser. Det behov for akutt befolkningsvarsling som er omhandlet i denne rapporten, vil derfor
normalt kun være aktuell i de faser av hendelser som politiet har ansvar for.
Dette utelukker imidlertid ikke kommunene fra å ha et behov for å varsle befolkningen om hendelser eller tiltak av
lignende, men kanskje ikke like alvorlig, karakter. Kommunen kan for eksempel ha fått forurenset drikkevann etter
en hendelse, og har behov for å varsle lokal befolkningen om dette. Forutsatt at ikke liv står på spill, vil hendelsen
normalt håndteres av kommunen under hele hendelsen. Varsling til befolkningen via sivilforsvarets anlegg i en slik
situasjon, vil etter gruppens vurderinger være uriktig, da bruk av disse anlegg kun bør ta sikte på de alvorligste
situasjoner der liv og helse står i fare, jfr. anførsler over. Kommunenes varslings og videre formidlingsbehov bør
imidlertid kunne ivaretas gjennom media, bruk av kollektive SMS-meldinger eller annet. Som vi har nevnt tidligere
har en rekke kommuner derfor også gått til anskaffelse av denne typen varslingssystemer.

Arbeidsgruppen mener derfor det er kommunene som gjennom sine risiko- og sårbarhetsanalyser er den mest
kompetente offentlige innstansen til å vurdere behovet for ulike varslingstiltak i fredstid. Kommunenes ansvar for
risiko- og kriseinformasjon er også tydeliggjort i den nye Lov om kommunal beredskapsplikt……….
(Sivilbeskyttelsesloven). Her fremgår det at kommunene skal kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan
inntreffe i kommunen og vurdere hvordan disse i så fall kan påvirke kommunen. Kartleggingen skal gjennomføres
som en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og resultatene fra analysen skal danne grunnlag for kommunens
beredskapsplaner. En viktig del av dette planverket, er en beskrivelse av hvordan kommunen planlegger å
kommunisere med befolkningen i forbindelser med en krise/uønsket hendelse. Arbeidsgruppen mener imidlertid er
behov for å konkretisere dette arbeidet gjennom å utarbeide forskrifter og veiledere til den nye loven. I den
forbindelse er det blant annet behov for å avklare hvem som formelt har ansvar for å avgjøre om et
varslingsberedskapstiltak er tilstrekkelig godt nok for å oppfylle beredskapskravene gitt i loven (varslingstid,
evakueringstid osv)
4.3

Fylkesmannens ansvar og rolle.

I denne rapport beskrives ikke fylkesmannens rolle inngående. Imidlertid vil vi her påpeke fylkesmannens
tilsynsansvar overfor kommunene, og særlig vedrørende tilsyn av kommunenes beredskapsplanverk. Det vil også
synes veldig forstandig at fylkemennenes beredskapsavdelinger følger opp tilsynet med jevnlige øvelser, der bla
varslingselementet ut mot befolkningen blir øvet.
4.4

DSB og Sivilforsvarets ansvar og rolle ift. befolkningsvarslingssystem

DSBs rolle ved håndtering av nasjonale systemer og ordninger for befolkningsvarsling, utgjør i første rekke en
forlengelse av Sivilforsvarets opprettelse og eierskap av det nasjonale tyfonvarslingssystemet. Videre kan DSB i
kraft av sin samordningsrolle på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet, gi føringer om organisering og
etablering av systemer for befolkningsvarsling i Norge. For andre former for varslingsløsninger er ansvars- og
rolledelingen noe fragmentert og uklar, og de er bare i begrenset grad er formelt forankret.
4.5

Risikoeiers ansvar og rolle

Eier av en bedrift, installasjon eller lignende som kan være til fare for omgivelsene har også et ansvar for å
minimere risikoen og konsekvensene for sine omgivelser ved eventuelle uønskede hendelser. Slike virksomheter
plikter å gi offentlige myndigheter, herunder også kommunen, informasjon om hva slags fare de representer ovenfor
omgivelsene sine. Virksomheter som er regulert av storulykkesforskriften (Seveso II) har også plikt til å informere
personer og institusjoner som kan bli berørt av en storulykke. Det skal gis informasjon om alle sider ved
sikkerhetstiltak, redningstiltak og adferd dersom en storulykke skulle inntreffe. Enkelte virksomhetseiere, av for
eksempel industri med potensial for store ulykker, er derfor pålagt å kunne varsle evakueringsmyndigheten
(politiet). Det foreligger imidlertid per i dag ingen krav til systemer for viderevarsling av befolkningen men den nye
Sivilbeskyttelsesloven åpner for at slike risikovirksomheter kan pålegges å bekoste særskilte varslingstiltak.
4.6

Oppsummering av ansvarsforhold knyttet til varsling av befolkningen

Politiet har ansvaret for å fatte beslutning om å ta i bruk ulike systemer for befolkningsvarsling når liv, helse
og/eller store materielle verdier er truet i fredstid. Budskapet som eventuelt skal formidles til befolkningen er det
også politiets ansvar å formulere. Politiet har en rekke kanaler/medier de formidler slike meldinger gjennom, blant
annet NRK radio i kombinasjon med Sivilforsvarets lydvarslere.
Ansvarsforhold knyttet til varsling i fredstid har også tidligere vært utredet av DSB i 1993/1994 og av Forsvarets
forskningsinstitutt (FFI) i 1996. FFI mente i sin rapport at de virksomheter som genererer et behov for hurtig
varsling av befolkningen ved fredsulykker selv burde dekke kostnadene for denne varslingen. FFI konkluderte
derfor med at kostnadene for dambruddsvarslingen bør dekkes av dameier, og kostnadene for gassvarslingen av de
industribedrifter som bidrar til risikoen for gassutslipp. Videre konkluderte FFI med at dersom det ut fra
kommunale ROS-analyser ble definert behov for system for hurtig varsling som følge av naturforhold, burde
kostnader for denne varslingen dekkes på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå.

Det statlige ansvaret ble i FFI rapporten begrenset til å dekke kostnadene for varsling som er nødvendig grunnet
risiko fra andre land, som varslingsberedskapen i Finnmark mot uhell ved russiske atominstallasjoner og varsling
knyttet til krigssituasjoner.
Sivilbeskyttelsesloven § 16, som omhandler varsling, fastslår at Sivilforsvaret kan etablere og drifte system for
varsling av befolkningen. Det er i loven bevisst valgt å benytte betegnelsen ”system for varsling” slik at det ikke
stenger for bruk av andre varslingssystem enn de varslingsanleggene som er i bruk. Lovgiver har imidlertid i tredje
ledd gitt en hjemmel for å kunne pålegge virksomheter som representerer en særlig risiko for omgivelsene en plikt
til å etablere egne ordninger for varsling av omgivelsene ved ulykker og fare for ulykker. Kommunen er nærmest til
å avdekke virksomheter som representerer en slik risiko gjennom den kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen
som kommunen er pålagt å gjennomføre iht samme lov. Rekkevidden av slike varslingsordninger er begrenset til
nærområder som kan påvirkes av virksomhetens aktivitet. Utgifter knyttet til etablering, drift og vedlikehold av
slike varslingsordninger kan iht til sivilbeskyttelsesloven kreves at skal bæres av risikovirksomheten.

5 Vurdering av behov for nye særskilte beredskapstiltak knyttet til
befolkningsvarsling i fredstid
Arbeidsgruppen har for å vurdere behovet for eventuelle nye beredskapstiltak knyttet til befolkningsvarsling, sett det
som nødvendig å se nærmere på ulike uønskede hendelser hvor tidlig varsling av befolkningen er avgjørende for å
minimere skadeomfanget og tap av liv. Det vil si de hendelsene hvor det er behov for særskilte beredskapstiltak for å
påkalle seg befolkningens oppmerksomhet i gitte situasjoner. Med andre ord de tilfellene hvor ordinær varsling
gjennom massemedia ikke vil være hurtig nok.
Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2010 utarbeidet av DSB definerer tre hovedrisikoområder i sin
oppsummering av ulykker og uønskede hendelser som representerer utfordringer i et samfunnssikkerhetsperspektiv.
Vi har i tillegg lagt til dambrudd som et eget risikoområde. Alt dette er uønskede hendelser med alvorlige
konsekvenser, men med relativ lav sannsynlighet. Gruppen har valgt å sette opp følgende hovedkategorier:




5.1

Naturhendelser
Systemsvikt
Tilsiktede hendelser
Dambrudd
Varsling av naturhendelser

Når det gjelder den første hovedkategorien, naturhendelser, så mener gruppen at de aller fleste situasjoner knyttet til
ekstremvær, sykdom og helse vil være mest hensiktsmessig å varsle via massemedia (TV, radio, nettsteder, etc).
Ofte vil slikke hendelser bygge seg opp over tid. Myndighetenes beredskapsplan for varsling bør basere seg på
planverk som sikrer rask informasjonsspredning via massemedia. Bakgrunnen for dette er at monitoreringen av vær
og helsedata er så godt utbygd at det i de aller fleste tilfeller vil være mulig å varsle om fare knyttet til denne typen
hendeler i så god tid at massemedia vil være best egnet til å formidle budskapet på.
Noen naturhendelser skiller seg noe ut fra de øvrige for eksempel, ras og skred. Historiske data og nyere geologisk
forskning tilsier at store fjellskred vil komme med en hyppighet på 2-4 pr. århundre. Store fjellskred med en
eventuell påfølgende flodbølge, utgjør en betydelig risiko med hensyn til fare for tap av menneskeliv og
skadeomfang. Erfaringer fra Norge og andre land vi kan sammenligne oss med viser dog at de store fjellskredene
nesten alltid varsler seg selv. Dette skjer ved langvarige sakte bevegelser i fjellsidene forut for et skred, med
utvikling av sprekker og andre bruddstrukturer i fjellet. Overvåkning av slike bevegelser i fjellet muliggjør varsling
av denne typen fjellskred.
Det er per i dag identifisert fire høyriskoobjekt med behov for døgnkontinuerlig overvåking og varsling med
tilhørende beredskapstiltak. Disse objektene er Åkenes og Hegguraksla på Sunnmøre, Mannen i Romsdalen og
Nordnesfjellet i Troms. Bakgrunnen for å etablere overvåkings- og varslingssystem for store fjellskred er geologisk
kartlegging med tilhørende risikoklassifisering. For objekt som har høy risiko anbefales det å etablere et
overvåkings- og varslingssystem. Skredfare må hensyntas i arealplanlegging, og for fjellskred som kan medføre
flodbølger finnes det et unntak i lovverket som muliggjør utbygging på tross av skredfaren (TEK §7-4). Ett av

vilkårene som må oppfylles for å få et slikt unntak er at ”personsikkerheten er ivaretatt ved et forsvarlig
beredskapssystem som er basert på sanntids overvåking, varsling og evakuering, og det er foretatt en særskilt
vurdering av om det skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelige å evakuere.
Varslingstiden skal ikke være kortere enn 72 timer og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer”.
På Åkeneset og Hegguraksla er det bygd ut et større overvåkings- og varslingssystem for å overvåke bevegelsene i
fjellet, for å kunne varsle skred, som vil skape store ødeleggende flodbølger i hele fjordsystemet. Det er også
etablert spesielle beredskapstiltak for varsling og evakuering av befolkningen som bor langs de fjordene som vil bli
rammet av en slik flodbølge. Ved akutt fare for skred og flodbølge vil alle innbyggere i faresonen bli varslet av
politiet gjennom automatisk telefonoppringing til alle fast- og mobiltelefoner og det blir sendt ut tekstmeldinger på
flere språk (SMS). Varsel med lydvarslere i form av talemeldinger vil benyttes dersom det har oppstått en kritisk
situasjon, og personer som oppholder seg i faresonen skal varsles om evakuering så raskt som mulig. Det er plassert
lydvarslere i alle bygdene langs Storfjorden i kommunene; Stranda, Norddal, Stordal og Ørskog.
5.2

Varsling av hendelser/storulykker oppstått som følge av systemsvikt

Hovedkategori to, systemsvikt, som omfatter både menneskelig svikt, teknisk svikt og organisatorisk svikt favner
relativt bredt og er ofte meget vanskelig å forutsi nå inntreffer. Svikt i kritisk infrastruktur, transportulykker, etc
varsles best gjennom radio, TV og Internett. Det samme gjelder for ulykker ved kjernekraftverk i våre naboland, der
spredningsforløpet av radioaktivt nedfall vil ta så lang tid at det muliggjør bedre og mer utfyllende varsling via
massemedia.
Arbeidsgruppen har imidlertid sett nærmere på uønskede hendelser av typen hvor farlig stoffer, for eksempel i
kjemisk industri, kan komme på avveie som følge av uønskede hendelser som eksplosjoner, branner, etc, utløst av
systemsvikt i en eller annen form. Flere steder i landet er denne typen kjemisk industri lokalisert så nær bebygd
område at en uønsket lekkasje i teorien kan true befolkningens liv og helse. På slike steder kan det være aktuelt å
etablere beredskapstiltak som sikrer at befolkningen umiddelbart blir varslet dersom det oppstår en situasjon hvor
eksempelvis farlig gass på avveie kan føre til fare for naboenes liv og helse.
5.3

Varsling av hendelser skapt gjennom tilsiktede handlinger

Med tilsiktede hendelser, legger vi til grunn terrorisme, organisert kriminalitet og annen bevisst og forsettelig
sikkerhetstruende aktivitet.. Siden mange av disse hendelsene har til hensikt å skape utrygghet og panikk, må det
umiddelbare varsel som eventuelt skal ut til befolkningen være spesielt målrettet og presist. I praksis er det kun
massemedia radio, TV og Internett hvor det er mulig å på den ene siden gi rasjonell informasjon om hvordan
befolkningen skal opptre, parallelt med at informasjonen ikke skaper ytterligere utrygghet eller panikk. Bruk av
eksempelvis Sivilforsvarets varslingsanlegg vil lett kunne skape ytterligere kaos, usikkerhet og panikk ved
misforståelser, usikkert budskap og at ikke alle ville skjønne hvordan de skulle opptre i en ofte uoversiktlig og
svært utrygg situasjonen. Hendelsene 22. juli i år, der det blant annet ble satt av en bombe i regjeringskvartalet er et
eksempel på en hendelse der bruk av Sivilforsvarets varslingsanlegg kunne ha ført til missforståelser som igjen
kunne ha forverret situasjonen. Dette fordi det er vanskelig for befolkningen å skille mellom signalet ”Viktig
melding – lytt på radio” og signalet ”Flyalarm”, spesielt kanskje når mange også i tillegg hadde hørt den kraftige
eksplosjonen. Faren for at mange i en slik situasjon ville søkt etter tilfluktsrom etc. som ikke var åpne eller
bemannet istedenfor å lytte til myndighetenes anmodninger via massemedia, ville vært stor.
Arbeidsgruppen har derfor i sin gjennomgang av denne kategorien hendelser lagt til grunn at rikets
sikkerhetspolitiske situasjon er stabil, og har ikke vurdert denne typen hendelser opp mot en sikkerhetspolitisk
situasjon hvor landet har grunn til å anta at vi vil bli utsatt for målrettede aktiviteter av denne typen.
Befolkningsvarslingstiltak i en slik situasjon vil måtte ses i sammenheng med andre sivilbeskyttelsestiltak som trer
inn når det ordinære beredskapsnivået i landet heves nærmere krigsberedskap.
5.4

Varsling av dambrudd

Vi har valgt å skille ut dambrudd da det allerede etablert særskilte varslingstiltak for denne typen hendelser.
Dammer/vassdragsanlegg kan utgjøre en fare for mennesker, miljø og eiendom dersom de bryter sammen. NVE
klassifiserer slike damanlegg og kan pålegge dam-/anleggseier å etablere direkte varsling av berørte personer.

På midten av 1980 tallet ble det etablert en prøveordning med lydvarslere for dammene til Sira-Kvina kraftselskap i
Sirdal. For E-CO Vannkraft sine dammer i Hallingdal har det eksistert tilsvarende lydvarslere inntil ganske nylig.
Varslingen ble etablert som en prøveordning og er et samarbeid mellom DSB, Sivilforsvaret, NVE og dameiere.
I 2009 fikk vi en ny damsikkerhetsforskrift. NVE har ikke pålagt noen dameiere å etablere direkte varsling av
berørte personer med hjemmel i denne forskriften. Grunnen til dette er at eksisterende dammer nå blir vurdert til å
ha så god sikkerhet at det ikke lenger er behov for denne typen varslings- og beredskapstiltak i fredstid.
5.5

Oppsummering av behov for nye særskilte beredskapstiltak for befolkningsvarsling i
fredstid

Arbeidsgruppen mener på bakgrunn av sin gjennomgang av hendelsene som er oppsummert, at massemedia,
representert ved radio, TV og Internett i de aller fleste situasjoner er det mest hensiktsmessige middel myndighetene
har til å varsle og evt formidle informasjon ut til befolkningen ved ulike hendelser som setter befolkningens liv og
helse i fare. Gjennom disse kanalene får ansvarlige myndighetene gitt klar og tydelig informasjon, og kan også påse
at minoriteter med spesielle behov ift språk, nedsatt funksjonsevne, osv får informasjon spesielt tilrettelagt.
Nyhetsberedskapen i Norge er også svært godt utviklet, noe som gjør det mulig å nå raskt ut til folket uansett tid på
døgnet, i høytider, etc. Dagens teknologi medfører at man via NRK kan kommunisere også direkte ut i alle landets
lokale nærradiostasjoner.
Behovet for å etablere særskilte varslingstiltak begrenser seg til noen ytterst få hendelser der risikoen og de som kan
berøres av en uønsket hendelse, ofte lar seg identifisere i forkant. Eksempler vi har beskrevet ovenfor er rundt
såkalte Storulykkesbedrifter og i områder hvor det er etablert overvåkning av store ustabile fjellpartier som kan rase
ut og på den måten skape store ødeleggelser. Her vil ikke bruk av massemedia alene være et godt nok
beredskapstiltak, blant annet som følge av at tidsaspektet ofte vil være avgjørende ift å få berørte innbyggere i
sikkerhet. På nattestid, vil eksempelvis også radio og fjernsyn være lite egnet ift å nå store deler av befolkningen i et
slikt risikoområde og det må derfor kanskje etableres særskilte ordninger som sørger for å påkalle seg folks
oppmerksomhet.
For at slike særskilte ordninger skal ha optimal effekt, er det også viktig at de som oppholder seg eller bor i disse
områdene er informert om hvordan de vil bli varslet og hvordan de skal forholde seg hvis fjellet begynner å rase
eller det er fare for eksplosjoner eller gassutslipp. Lydvarslere i kombinasjon med varsling via telefon/mobiltelefon
er eksempler på særskilte beredskapstiltak som kan etableres i slike områder, men hvert enkelt tilfelle må vurderes
for seg.

6 Arbeidsgruppens anbefalinger
Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide et omforent konsept for hvordan ansvarlige myndigheter på en hurtig og
effektiv måte skal kommunisere med befolkningen i situasjoner der det er avgjørende at relevant informasjon når
berørte personer til rett tid. Konseptet skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Ellers vises det til arbeidsgruppens
egne kommentarer til mandatet.
Ved etablering av eventuelle nye varslingsmetoder i fredstid via ny teknologi etc, vil politiet måtte ha en sentral
rolle. Det er derfor viktig at det nå utarbeides klare retningslinjer eller forskrifter ift roller og ansvar ifm eventuell
implementering av nye befolkningsvarslingssystemer. Arbeidsgruppen mener det derfor er spesielt viktig å se
nærmere på rollefordelingen mellom DSB og Politidirektoratet i slike saker.
6.1

Arbeidsgruppens anbefalinger ift konsept for fremtidig befolkningsvarsling

Arbeidsgruppen mener på bakgrunn av gjennomgangen ovenfor at massemedia, representert ved radio, TV og ulike
nettsteder fortsatt i de aller fleste situasjoner er de mest hensiktsmessige mediene myndighetene har til å formidle
informasjon ut til befolkningen ved ulike hendelser som setter befolkningens liv og helse i fare. Gjennom disse
kanalene får ansvarlige myndigheter, i de aller fleste tilfeller politiet, gitt klar og tydelig informasjon og kan også
påse at minoriteter med spesielle behov ift språk, ulike funksjonshemninger, osv får informasjon spesielt tilrettelagt.
Politiet som i de fleste tilfeller har ansvaret for å varsle befolkningen i ulike situasjoner der liv, helse eller store
materielle verdier står på spill har gjennom avtale med NRK etc. en god beredskap ift å raskt nå ut til store deler av

befolkningen med viktige meldinger når det er behov for det. I tillegg har politiet mulighet til å påkalle seg folks
oppmerksomhet gjennom å bruke Sivilforsvarets lydgivere i de største byene i landet. De ulike operasjonssentralene
har fått installert styringsenheter som de kan bruke til å sette av signalet ”Viktig melding – lytt på radio” og både
trener og øver samspillet med NRK jevnlig.
Behovet for å etablere særskilte varslingstiltak utover ovennevnte begrenser seg derfor til noen ytterst få hendelser
der det er avgjørende å nå berørt del av befolkningen umiddelbart etter at en uønsket hendelse har funnet sted. Dette
fordrer som regel at risikoen og de som kan berøres av en uønsket hendelse, lar seg identifisere i forkant. På
nattestid, når svært få følger med på nyheter for eksempel, kan det også i enkelte akutte situasjoner være behov for å
påkalle folks oppmerksomhet med en annen type varsling i enkelte tilfeller.
6.2

Særskilt varslingsberedskap rundt storulykkesbedrifter og virksomheter som anses å
representere en særskilt risiko for omgivelsene

En type hendelser hvor arbeidsgruppen mener det kan være aktuelt å etablere særskilte ordninger knyttet til
befolkningsvarsling, er rundt såkalte ”Storulykkesbedrifter” som ved systemsvikt eller andre uønskede hendelser kan
utgjøre en akutt fare for de som bor eller oppholder seg rundt slike anlegg. Hva slags type varsling som bør etableres
i tilknytning til slike anlegg vil variere fra anlegg til anlegg, avhengig av hvilken type risiko bedriften representerer
og hva slags befolkningssammensetning (folk med særskilte behov) som finnes i nærområdet. I områder som i dag
har bygd ut sirenevarsling, har erfaringer fra øvelser og skarpe hendelser vist at dette ikke alltid er tilstrekkelig ift å
varsle alle i et definert område og andre varslingsordninger bør i slike tilfeller etableres som et supplement for å
gjøre varslingen mer robust. Ulike typer varsling via telefon/mobiltelefon kan i slike tilfeller være et godt
supplement for å sikre at flest mulig får varsel.

6.2.1

Anbefalinger rundt hvem som bør ha ansvar for å kartlegge risiko, etablere og bekoste særskilte
ordninger ift varsling rundt Storulykkesbedrifter

Arbeidsgruppen mener at kommunen er rette instans til å vurdere om det er behov for å etablere særskilte
varslingsordninger i tilknytning til storulykkesbedrifter og andre virksomheter som utgjør en risiko for sine
omgivelser. Dette fordi kommunene har fått et særskilt ansvar for å vurdere risiko og sårbarhet for sine innbyggere.
Kommunen har også ansvaret for å vurdere samfunnssikkerheten til sine innbyggere gjennom sin arealplanlegging,
innvilgelse av byggetillatelser og etablere eksterne beredskapsplaner for å kunne håndtere eventuelle hendelser på
storulykkevirksomheter.
Når det gjelder kostnadene knyttet til etablering og drift av særskilte varslingstiltak bør disse bæres av risikoeier,
dvs den enkelte bedrift.
Hvilke typer varslingstiltak som eventuelt skal etableres må avklares i et samarbeid mellom kommunen og den
aktuelle virksomhet, og i dialog med politiet som eventuelt skal varsle befolkningen ved en uønsket hendelse.
Hvilke type system som skal velges må vurderes fra tilfelle til tilfelle. Faktorer som geografi, termiske forhold,
befolkningssammensetning, etc må legges tilgrunn i vurderingene. Arbeidsgruppen finner det ikke riktig å komme
med anbefalinger av et konkret system fremfor et annet basert på hva som tilbys i markedet akkurat i dag. Vi mener
markedet vil tilpasse seg og tilby løsninger som etterspørres så langt teknologi og lovgivning tillater.
Hvis derimot lydvarslere vurderes som et aktuelt beredskapstiltak så mener arbeidsgruppen at Sivilforsvarets
lydgivere må kunne brukes enten det er basert på en omdisponering av eksisterende lydgivere eller det er snakk om
nyetablering. Dagens sirenevarslingssystem er regulert gjennom en egen forskrift til Sivilbeskyttelsesloven og selv
om denne er under revurdering, så har Sivilforsvaret reservert rett til å benytte de fastsatte signalene, og det er
forbudt for uvedkommende å benytte disse signalene eller signaler som kan forveksles med disse.
Sivilforsvaret har også mye kompetanse ift slike varslingstiltak og vi mener slike lydgivere også bør inngå i et
nasjonalt beredskapssystem knyttet til krigsberedskap og dermed også bør eies og driftes av Sivilforsvaret. Det er
imidlertid behov for å utarbeide klare retningslinjer for eksempelvis kostnadsfordeling mellom risikovirksomheten
og Sivilforsvaret der det påløper kostnader ifm flytting eller nyetablering av lydgivere. Det samme gjelder fordeling
av driftsutgifter for eventuelt nye anlegg utover de ca 1250 som i dag allerede eies og driftes av Sivilforsvaret.
Det er nødvendig å utarbeide forskrift med tilhørende veiledning som utdyper Sivilbeskyttelsesloven på ovennevnte
område. I denne regelverksprosessen er det viktig at representanter fra næringslivet og relevante myndigheter deltar.

6.3

Ansvar for varsling av befolkningen i lokale og regionale risikoområder knytte til fjellskred
og lignende naturutløste hendelser

Som vi har beskrevet tidligere mener arbeidsgruppen at de aller fleste naturutløste hendelser bør varsles gjennom
radio, TV og Internett. Det finnes likevel noen unntak, blant annet fjellskred. Basert på erfaringer fra andre land,
kan vi grovt anslå at 10-15 ustabile fjellpartier på landsbasis vil være forbundet med så stor risiko at det bør
iverksettes omfattende overvåkings- og beredskapstiltak, evt. andre sikringstiltak i tilknytning til disse. Dette
anslaget må brukes med stor forsiktighet. Det kan ligge lavere og det kan ligge høyere. Bare en systematisk
kartlegging kan avklare det.
Arbeidsgruppen stiller seg bak omtalen av overvåking og varsling i st.prp. nr. 1 (2008-2009) der det heter at
overvaking og varsling på lokalt nivå vil framleis vere lokale styresmakter sitt ansvar. Overvåking og varsling av
store fjellskred må skje for det einskilde objekt. Det inneber eit lokalt varslingsopplegg som i utgangspunktet er eit
lokalt ansvar. For prioriterte objekt med fare for store fjellskred og høg risiko, vil NVE kunne hjelpe med
kompetanse og ressursar.
Arbeidsgruppen anbefaler å videreføre dagens praksis med at det er de berørte kommuner som har ansvar for å
etablere, drifte og vedlikeholde varslingssystemet. Berørte kommuner står som eier av anlegget. Dagens praksis er
at staten v/ NVE bevilger 100 % av kostnadene med å etablere varslingssystem, og 70% av kostnadene med å drifte
anlegget. Det er politiet som utløser varslingssystemet. Dette skjer i tett dialog med fagekspertisen for det enkelte
objekt. En forutsetning for å få statlig støtte til varsling av store fjellskred er at det ustabile fjellpartiet er klassifisert
som høyrisikoobjekt i NVEs statlige kartleggingsprogram. Hvilke type varslingssystem som skal velges må
vurderes fra tilfelle til tilfelle. Faktorer som geografi, termiske forhold, befolkningssammensetning, etc må legges
tilgrunn i vurderingene. Arbeidsgruppen finner det ikke riktig å komme med anbefalinger av et konkret system
fremfor et annet basert på hva som tilbys i markedet akkurat i dag. Vi mener markedet vil tilpasse seg og tilby
løsninger som etterspørres så langt teknologi og lovgivning tillater.
Hvorvidt det er behov for varsling via lydgivere for store fjellskred eller andre naturskapte hendelser må
selvfølgelig i likhet med storulykker, vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom lydgivere blir vurdert som egnet og
kostnadseffektivt som varslingsmetode mener arbeidsgruppen det at lydgivere som etableres for å varsle bør inngå i
sivilforsvarets varslingstjeneste. Bakgrunnen for dette er at det er Sivilforsvaret og DSB som sitter på kompetanse
ift denne typen varsling og som dermed i fremtiden bør videreutvikle denne typen varslingstiltak. I tillegg er det
viktig å innlemme disse ordningene i den ordinære varslingsberedskapen slik at systemene i ett gitt tilfelle også kan
innlemmes som en del av varslingsberedskapen ift krig. Det er imidlertid behov for å utarbeide klare retningslinjer
som regulerer blant annet de økonomiske forholdene knyttet til å etablere slik varsling i områder hvor dette ikke
allerede er utbygget.
6.4

Anbefalinger ift system for varsling av nasjonale krisesituasjoner, som eksempel ved
flyangrep og atomulykke

Arbeidsgruppen mener at de aller fleste nasjonale krisesituasjoner bør varsles gjennom radio, TV og Internett,
eventuelt i kombinasjon med Sivilforsvarets lydgivere i de situasjoner hvor det er avgjørende å få befolkningens
oppmerksomhet raskt.
I ny lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, som ble fremlagt
for Stortinget våren 2010, ble det vedtatt å opprettholde varsling som et tradisjonelt sivilforsvarstiltak. Det åpnes
også for at Sivilforsvaret kan kunne etablere, drifte og vedlikeholde også andre varslingssystemer utover dagens
tyfonvarslingssystem. Arbeidsgruppen har ikke kunnet vurdere det beredskapsmessige behovet knyttet til nasjonale
sikkerhetspolitiske krisesituasjonene tilstrekkelig. Årsaken til dette er primært at Forsvaret ikke har prioritert å delta
i arbeidsgruppen og siden luftvarslingstjenesten er fundamentert på et tett samarbeid med Forsvaret har det ikke
vært mulig for arbeidsgruppen å gå dypt inn på dette aspektet.
Vi ser imidlertid at våre nærmeste naboland også har valgt å beholde sine lydgivere både som et sikkerhetspolitisk
beredskapstiltak og som et verktøy for befolkningsvarsling i fredstid. Så lenge kostnadene knyttet til å drifte dette
beredskapstiltaket er relativt marginale (i underkant av 10 mill kr pr år), samtidig som systemet også stilles til
disposisjon for politiet i fredstid slik at signalet ”Viktig melding – lytt på radio” kan sendes ved behov så mener

arbeidsgruppen at Sivilforsvarets luftvarslingstjeneste med sine lydvarslere også i fremtiden bør opprettholdes som
varslingsberedskapstiltak.
Ved eventuelle atomulykker ved kjernekraftverk eller andre atominstallasjoner vil Kriseutvalget for atomberedskap
sin ledelse høyst sannsynlig ha tid nok til å formidle nødvendig informasjon til den norske befolkning om en slik
type ulykke via radio, TV og Internett. I de områdene av landet som er mest eksponert for denne typen trusler, vil i
tillegg Sivilforsvarets lydgivere være en ekstra forsikring ift å påkalle folks oppmerksomhet, eksempelvis på
nattestid.
Arbeidsgruppen har vurdert behovet for å eventuelt supplere Sivilforsvarets lydgivere med et alternativt system,
eksempelvis et system som også varsler befolkningen via telefon/mobiltelefon. Flere EU land har i gangsatt
prosjekter for å utrede denne typen løsninger og DSB følger disse tett.
Spørsmålet arbeidsgruppen har diskutert er hvorvidt den norske stat burde gå til anskaffelse av et slikt system for
varsling gjennom eksempelvis mobiltelefon på nasjonal basis som et supplement eller erstatning for dagens
lydvarslere. Arbeidsgruppen har kommet frem til at behovet for denne typen særskilte varslingsordninger er så
begrenset at det ikke vil være formålstjenelig at Staten anskaffer noe slik landsomfattende system for varsling av
befolkningen utover det eksisterende lydvarslingssystemet Sivilforsvaret allerede har.
Vår konklusjon er at det i de få kommunene der risiko- og sårbarhetsanalysene avdekker at det bør etableres
supplerende varslingsordninger i tillegg til de ordinære varslingskanalene gjennom media og eventuelt
sivilforsvarets lydgivere, blir etablert slike ordninger knyttet til konkrete risikoobjekter eller virksomheter. Hvis det
er mulig å identifisere en risikoeier, så mener vi ut ifra ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippet at det er denne
risikoeieren og ikke den norske stat som bør bekoste eventuelle særskilte beredskapsordninger knyttet til
befolkningsvarsling. Dersom det ikke er mulig å utpeke en ansvarlig risikoeier, mener vi kommunen må ta ansvaret
og eventuelt søke om ekstraordinært tilskudd fra Staten til slike tiltak. Selv om dette er vår anbefaling per dags dato
så skjer det en rivende utvikling innfor området kommunikasjonsteknologi og vi mener det fortsatt er viktig at DSB
følger utviklingen i markedet og ikke minst har tett kontakt med våre nærmeste naboland og EU ift
befolkningsvarsling.
6.5

Sivilforsvaret bør kun øve befolkningen på ett signal i fredstid

Sivilforsvarets lydvarslere har siden etableringen av signalet ”Flyalarm” og ”Faren over” blitt utvidet med flere
ulike signaler som varsler om forkjellige hendelser og fordrer ulik opptreden av befolkningen. Signalet ”Viktig
melding – lytt på radio”, ”Dambruddsvarsling” og ”Gassalarm Grenland” har blitt lagt til porteføljen av signaltyper
som kan sendes over Sivilforsvarets anlegg.
Utfordringen med denne typen lydgivere, er at befolkningen må være kjent med hva de ulike lydsignalene betyr.
DSB gjennomførte en spørreundersøkelse i januar 20106 som viste at kjennskapen til Sivilforsvarets
tyfonvarslingssignaler er begrenset og varierer i stor grad mellom ulike grupper i befolkningen. I aldersgruppen 15
til 24 år oppgir 90% at de ikke kjenner til noen av signalene, mens tilsvarende andel i aldersgruppen 25-39 år er
60%. Dette til tross for at Sivilforsvaret tester signalet ”Viktig melding – lytt på radio” andre onsdagen i januar
hvert år, mens signalet ”Flyalarm” og ”Faren over” testes og kunngjøres andre onsdag i juni hvert år.
Som nevnt virker det som om det kun er en mindre andel av den eldste delen av befolkningen som fortsatt forstår
hva dette signalet innebærer, mens det er grunn til å anta at resten av befolkningen har problemer med å skille disse
to luftvarslingssignalene fra de andre signalene. FFI konkluderte allerede på begynnelsen av 1990 tallet, med at det
vil være tilstrekkelig å opprettholde denne typen luftvarslingskonsept i Troms og Finnmark og rundt enkelte
definerte nøkkelmål ellers i landet.
Luftvarslingskonseptet henger også som kjent tett sammen med sivilforsvarstiltak for å gi befolkningen fysisk
beskyttelse gjennom private og offentlig eide tilfluktsrom. Og selv om eksisterende rom skal vedlikeholdes og
opprettholdes, så vil eier i mange tilfeller måtte bruke flere døgn på å klargjøre rommet for bruk. Dette fordi det i
eksisterende retningslinjer for tilfluktsrom åpner for at eier kan bruke rommet til annet formål så lenge det kan
settes tilbake i operativ stand innen 72 timer.
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Arbeidsgruppen mener det er nødvendig å begrense antall signaler som i dag kan bli sendt via Sivilforsvarets
lydvarslere ned til ett signal, nemlig ”Viktig melding – lytt på radio”. Dette for å unngå eventuelle missforståelser
som lett kan oppstå når flere signaltyper er i bruk.
Gassignalet mener arbeidsgruppen bør avvikles helt, siden politiet som eneste bruker av signalet selv sier de ikke
kommer til å benytte dette i fredstid, men vil isteden bruke signalet ”Viktig melding – lytt på radio” i slike tilfeller.
Arbeidsgruppen foreslår også at DSB tar initiativ til at forsøksordningen rundt dambruddsvarsling i Sirdal (og
Hallingdal) evalueres i lys av NVE sin nye klassifisering av disse damanleggene, med tanke på å avvikle også
denne ordningen. NVE har som nevnt i sin klassifisering av damanlegg ikke funnet det nødvendig å pålegge noen
dameiere denne typen varsling i fredstid.
DSB har også stilt spørsmål om det er riktig utfra dagens sikkerhetspolitiske trusselbilde å øve befolkningen på
signalet ”Flyalarm” og ”Faren over” en gang i året. Luftvarslingstjenesten bygger sin virksomhet på et nært
samarbeid med Luftforsvaret. Luftforsvaret har påtatt seg å varsle fare for luftangrep inntil Sivilforsvarets landsvise
varslingstjeneste er operativ ved beredskap. Det innebærer i praksis at det er Forsvaret som forvalter
luftvarslingstjenesten i fredstid, herunder når signalene ”Flyalarm” og ”Faren over” skal benyttes. Som nevnt tidlige
har Forsvaret ikke deltatt i arbeidsgruppen og dermed heller ikke vært rådført i dette spørsmålet.
Arbeidsgruppen mener likevel at Sivilforsvarets luftvarslingstjeneste i fredstid kun bør øve befolkningen på ett
signal og det er ”Viktig melding – lytt på radio”. Forveksling av signalet ”Viktig melding – lytt på radio” med
”Flyalarm” kan være katastrofalt. Hvis folk begynner å søke mot tilfluktsrom fordi de har forvekslet betydningene
av signalene ville det fort kunne oppstå kaos, all den tid tilfluktsrommene verken er bemannet eller åpne for
allmenheten nå i fredstid. Arbeidsgruppen foreslår derfor at signalene ”Flyalarm” og ”faren over” ikke øves aktivt i
fredstid og at DSB avklarer dette formelt med Forsvaret.
Arbeidsgruppen mener også at det bør brukes mer ressurser på å informere befolkningen om hvordan de skal opptre
når signalet ”Viktig melding - lytt på radio” blir sendt. I områder med kjente trusler som eksempelvis
storulykkesbedrifter bør i tillegg de nærmeste naboene få jevnlig informasjon om at signalet også brukes til å varsle
ulykker der farlige stoffer kan være på avveie og hvordan de skal opptre i et slikt tilfelle. Som et minimum bør det
ved de to årlige varslingsprøvene blir gitt klare meldinger gjennom både reklame og nyhets innslag på TV og radio,
samt at det utarbeides informasjon som formidles samtidig med lydprøven til alle elever i skoler og andre
institusjoner som ligger innenfor lydgivernes virkeområder. Tidspunktene for når lydgiverne testes bør også
vurderes av DSB. Dette fordi mange etablerer seg på nye steder ifm studier, arbeid, osv tidlig på høsten og
september kan derfor virke som et bedre tidspunkt å øve varsling på enn tidlig i juni. DSB bør også vurdere om 2
årlige varslingsprøver er tilstrekkelig ift å øve befolkningen, spesielt i utsatte områder med eksempelvis kjente
risikoobjekter.

6.5.1

Behov for modernisering av styringssystemet for Sivilforsvarets lydgivere

I Meld. St. 8 (2010-2011) om Digitalisering av radiomediet konkluderer Kulturdepartementet med at det er
formålstjenelig å ta sikte på at FM-sendingene blir avviklet i 2017. Dette betyr at Sivilforsvaret fra samme dato ikke
har noen bærer for signalene som styrer sivilforsvarets lydgivere. Flere løsninger er mulige som erstatter for dagens
RDS-baserte system. En er Digital Audio Broadcasting (DAB), som er systemet som kommer til å erstatte dagens
analoge radio og en annen kan være det nye Nødnettet. Begge disse systemene kan, teknisk sett, være aktuelle for
vårt behov men det er så vidt vi kjenner til ikke vært gjort forskning eller utarbeidet noen løsning for slikt bruk.
Med tanke på eventuell opprettholdelse av dagens sirenevarsling må dette arbeidet komme i gang raskt.
Arbeidsgruppen anbefaler derfor at DSB så snart som mulig iverksetter arbeidet med å finne en erstatning for RSD
som bærer for signalene som styrer sivilforsvarets lydgivere. I den forbindelse mener arbeidsgruppen at det nye
offentlige nødnettet synes å ha mange av de kvalitetene som et slikt signalbærersystem må ha i forhold til robusthet
og pålitelighet og vi anbefaler derfor at DSB vurderer dette særskilt.

7 Økonomiske og administrative konsekvenser
Arbeidsgruppens forslag til fremtidig befolkningsvarslingskonsept medfører i hovedtrekk en videreføring av dagens
konsept og dermed ingen store investeringer ut over nødvendig utskifting av styresystem for dagens lydgivere. Hvor
stor denne kostnaden vil være, avhenger av hva slags teknisk og administrativ løsning som velges. Arbeidsgruppen
har valgt å ikke gå ut i markedet å etterspørre slike prisestimat på nåværende tidspunkt.
Hvorvidt det er mange risikovirksomheter som kan bli pålagt å etablere å drifte nye eller supplerende
varslingsløsninger, er umulig å forutsi før alle kommuner har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser og
eventuelt avdekket behov for slike særskilte varslingsordninger. Hvilke kostnader den enkelte risikoeier vil kunne
bli stilt ovenfor er også vanskelig å anslå, da dette avhenger av hvilke systemer som blir valgt. Arbeidsgruppen har
heller ikke i forhold til dette innhentet prisestimater for ulike typer varslingsløsninger. I arbeidet med en ny forskrift
på området, må disse økonomiske konsekvensene vurderes nøye.

