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Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap

• Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet 
og beredskap

• Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet
• Sivilforsvaret
• Etatsstyring av Fylkesmannen på samfunnssikkerhetsområdet
• Styringsdialog med NSO
• Styrer Det Lokale El-tilsynet
• Ca. 650 ansatte
• Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet



Hendelser siste 12  måneder

• Ekstremværene «Hilde», «Ivar», «Jorunn», «Kyrre» og «Lena»
• Oversvømmelser på Jæren
• Skogbrann i Sel kommune
• Flom på Østlandet
• Jordskred i Halden
• Strømbrudd i store deler av Nord-Norge
• Skog- og lyngbranner i Flatanger og på Frøya
• Skred i Namdalseid, og påfølgende stor bølge mot Statland
• Storbrann i Lærdal
• Busskapring i Årdal
• Terrortrusselen i juli
• Ebola
• Flommer i flere Vestlandsfylker november 2014 
• «Mannen»
• Telenors mobilnett nede

Foto: Scanpix



Forebygging og håndtering

Kartlegging av havnivåstigning i Sandnes sentrum. Flom i Øyer, Oppland 2014.

Foto: DSB
Kart: Sandnes kommune
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DSB har evaluert enkelte av disse 

hendelsene.  Utdrag fra «Læringspunkter 

og anbefalinger»:

• «Valdresekspressen»:
Under større og alvorlige hendelser er det viktig at informasjon 
deles kontinuerlig…Dette er spesielt viktig under hendelser som 
krever samvirke mellom nødetatene. DSB vil på bakgrunn av 
dette anbefale at det vurderes tiltak som sikrer god flyt av 
informasjon på tvers av aktørene…

• Brannene i Lærdal og Flatanger og på Frøya:
Vinterens branner har vist et behov for verktøy for nød- og 
beredskapsetatene som legger til rette for et felles 
situasjonsbilde, og hvordan en innsats kan bygges opp mest 
mulig effektivt og slagkraftig.  Det anbefales at behovene for 
verktøy, herunder ressursregister (RessReg), felles kartløsning, 
felles terminologi og felles IKT-løsninger for informasjonsdeling 
og kommunikasjon løftes frem, og at initiativene som er igangsatt 
prioriteres høyt.



IKT og samvirke

• Samvirke er det fjerde hovedprinsippet for norsk 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

• DSB har tatt initiativ til to IKT-prosjekter som har samvirke 
som hovedfokus:

– Nasjonalt ressursregister for redning og beredskap 
“RessReg” (med stedfesting)

– Felles kartløsning for norsk beredskap
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Hovedmålet med en felles kartløsning 

for norsk beredskap er å dele 

informasjon under en hendelse

• Både for RessReg og kartløsningen må det legges til 
rette for at brukerne kan benytte sine egne verktøy, 
men at informasjonen flyter mellom systemene.

• For brukere uten egnet verktøy
tilbys et felles kartprogram

Andre 
data-
kilder



Hvordan kan komme videre med å 

utnytte avansert GIS-funksjonalitet under 

hendelser?

• GIS-analyser kan gi viktig beslutningsgrunnlag under 
hendelser, men aktørene har i dag stort sett ikke den 
GIS-kompetansen og programvaren som trengs.

• Dette er nye muligheter, «slik har vi ikke pleid å gjøre 
det».  Ledernivået mangler kunnskap og erfaring.

• Her er det behov for å gå opp nye veier.

Figur: Beregnet gassutslipp
Norkart AS



Analyse og planlegging

• DSB er en sterk pådriver for risiko- og sårbarhets-
analyser som grunnlag for planlegging

– Nasjonalt risikobilde
– FylkesROS
– Helhetlig ROS i kommunene
– ROS i arealplanarbeid
– ROS i beredskapsetatene



Kartdata vil være viktige i ROS-analyser

GIS gir muligheter for sammenstilling av informasjon og 
analyser som kan gi ny innsikt i kunnskapsbasert planlegging.
• Hva kan skje og hvor?

– Kart viser risiko

• Hvaslags konsekvenser kan det få?
– Data om infrastruktur – kan kritiske samfunns-

funksjoner bli berørt?
– Befolkningsdata (SSB)
– Fredete og verneverdige kulturminner (Riksantikvaren)
– Fredet og verdifull natur (Miljødirektoratet)

Jord- og flomskred aktsomhetskart 
(NVE)



ROS for brannvesen

Hvor skjer det? Erfaringsdata for utrykninger brann-
vesen – hendelser (rød) og falske alarmer (oransje)

Til ROS-analyse for Nedre Romerike Brann og 
Redning. Områder som brannvesenet når med 10 
minutters innsatstid.  Med fredete bygninger



Bruk av GIS i norsk beredskap

• Norsk beredskap har et stort forbedringspotensiale mht 
bruk av GIS

• Både i planlegging og analyse og i deling av 
informasjon under hendelser

• Bevisstgjøring av ledernivået om mulighetene er viktig 
– et seminar som dette kan bidra


