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Nasjonalt

befolkningsvarslingssystem

i dag og i fremtiden?



• Sikkerhetspolitisk situasjon

• Økt migrasjon

• Hybride hendelser

• Klima

• Terror

• Helse

• Teknologi
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Det helhetlige utfordringsbildet



Befolkningsvarsling i dag
Politiet

Sivilforsvaret

Virksomheter?

Kommunene?



Erfaringer fra utlandet



DIRECTIVE (EU) 2018/1972, Article 110 Public warning system 

1. By 21 June 2022 Member States shall ensure that, when public warning systems 

regarding imminent or developing major emergencies and disasters are in place, 

public warnings are transmitted by providers of mobile number-based interpersonal 

communications services to the end-users concerned. 

2. Notwithstanding paragraph 1, Member States may determine that public warnings 

be transmitted through publicly available electronic communications services other 

than those referred to in paragraph 1, and other than broadcasting services, or 

through a mobile application relying on an internet access service, provided that the 

effectiveness of the public warning system is equivalent in terms of coverage and 

capacity to reach end-users, including those only temporarily present in the area 

concerned, taking utmost account of BEREC guidelines. Public warnings shall be easy 

for end-users to receive.





Fremtidens sivilforsvar



OPPDRAG (DSBs Tildelingsbrev 2019)

OPPGAVE 9: 

DSB skal utarbeide en konsekvens- og kostnadsanalyse av anbefalinger om sivile 

beskyttelsestiltak, samt økonomiske estimater for nasjonalt mobilbasert system for 

befolkningsvarsling 

Rapportering: 30.06.19 

Formål/hensikt: 

DSBs tilråding innebærer et sonekonsept for sivile beskyttelsestiltak (tilfluktsrom, 

tyfonanlegg og evakuering), samt at dette kombineres med en nasjonalt mobilbasert 

løsning. Det er behov for nærmere samfunnsøkonomisk vurdering av de foreslåtte 

tiltakene 



Faktorer som er vurdert



Nytteverdi av sivile beskyttelsestiltak 



Nytteverdi av sivile beskyttelsestiltak 



Varsling

Vurderinger:  

▪ Forventet tid til forberedelser og varsling er 

dramatisk redusert

▪ Effektiv og tidskritisk varsling er en forutsetning 

for de øvrige beskyttelsestiltakene

▪ Dagens varslingsanlegg dekkes ca 50% av 

befolkningen og er ikke tilpasset potensielle 

krigsmål og strategisk viktige områder

▪ Tyfonvarsling er et viktig tiltak i krig, men har 

mindre relevans i fredstid

▪ Dagens system bør bygges ut med MBV for å 

styrke varslingsevnene i fredstid, men fortsatt 

behov for tyfonvarsling i krig for redundans ved 

EKOM bortfall

▪ Low tech løsninger bør også vurderes



Relevansen av sivile beskyttelsestiltak 

Ved tilstrekkelig varslingstid har de sivile 

beskyttelsestiltakene relevans, men uten har de mindre 

nytteverdi.

Forsvarets Forskningsinstitutt, 2016/2019 


