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NØDNETT
- Uforutsette problemer vedrørende plassering 

av master – klaging fra ”naboer” – 
strålingsfare mv.

- Usikkert når igangsetting av fase 0, i følge 
Web-side første halvdel av 2009.

- www.dinkom.no
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SIVILFORSVARSREFORMEN

- Omgjøre Sivilforsvaret til en moderne 
forsterkningsressurs for bl. a. nødetatene
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NORDOMRÅDENE
- stort påtrykk for deltagelse i ulike prosjekter
- stor aktivitet fra Russland i Barentshavet
- ”Ny” interesse for Svalbard
- mange og ulike prosjekt pågående mellom 

ulike deler av samfunnet
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BARENTS RESCUE 2009
- IPC gjennomført i Murmansk 14-15/10-08
- redningsøvelser som går over flere dager
- omfatter ulike typer hendelser både til lands og til 

vanns
- MPC i Murmansk 10-20 mars 2009
- FPC i Norge (Bodø) juni 2009
- Øvelsen i september 2009



BARENTSREGIONEN
6 mill. mennesker (4,5 mill. i Russland)

på 1.755.800 km2 (fem ganger Norges areal)
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Arbeidet foregår på to politiske nivå:
Regionalt nivå:
– Regionrådet/Barents Regional Council (BRC)

• Koordineres i Norge av Barentssekretariatet i Kirkenes
– Består av de 13 medlems-”fylkene” og representanter for urbefolkningen i 

regionen
Mellomstatlig (regjerings-) nivå:
– Barentsrådet/Barents Euro-Arctic Council (BEAC)

• Norsk deltakelse koordineres av UD 
– Består i tillegg til de fire ”Barentsland” også av Danmark, Island og EU- 

kommisjonen
– Ni land har observatørstatus

• Canada, Frankrike, Tyskland, Polen, Japan, Nederland, Italia, Storbritannia og 
USA

BARENTSSAMARBEIDET



BARENTSSAMARBEIDET

• Barentssamarbeidet (1993)
• Barents Euro-Arctic Council (BEAC).
• Prosjektarbeid (BEAC WGERS) finansiert av EU, 

UD og JD. HRS N representert. Varighet 3 år 
(2003-2005), rapport levert i februar 2006. 

• Første øvelse Barents Rescue arrangert av Sverige 
i 2001

• Norge arrangør i 2005, Finland i 2007 og 
Russland i 2009. 



WG ERS formål og målsetting
Styrke og utvikle redningssamarbeid over grensene
Lage opplæringsprogrammer, felles utdanning
Øvelsesplanlegging, delta i hverandres øvelser
Juridiske rammeverk

BARENTSSAMARBEIDET



1 STYRINGSGRUPPE

3 TASK FORCE GRUPPER
– Opplæring
– Øvelser
– Juridiske spørsmål (rammeavtale)

BARENTSSAMARBEIDET



FINANSIERING

INTERREG IIIA NORD KOLARCTIC
2002-2004 TOTALT BUDSJETT 489 638 EURO
NORGES DEL 135 510 EURO
2005 TOTALT BUDSJETT 438 270 EURO
NORGES DEL 2005 118 943 EURO

BARENTSSAMARBEIDET



FORVENTET RESULTAT
Forsterket tilgang til ressurser
Raskere og mer direkte redningsinnsats
Begrense konsekvensen av ulykker
Opprette kartgrunnlag med ressursoversikt
Klargjøre og forenkle juridiske rammer
Instruksjonsmanualer
Fordype kontaktflatene

BARENTSSAMARBEIDET



RESULTATER

LANDREDNINGSAVTALE
-Er under bearbeidelse i Interim Joint Committee

ØVELSER (BR-øvelsene, lokale øvelser)

KUNNSKAP (kultur, folk, miljø)

BARENTSSAMARBEIDET



ØVELSER
- Barents Rescue 05 erfaringer:

”Hovedinntrykket er at konseptet for 
redningstjeneste og forurensningshåndtering 
fungerer…”

• MEN….

BARENTSSAMARBEIDET



BARENTSSAMARBEIDET

”Øvelsen avdekket kunnskapsmangel i 
forhold til roller, samhandling, 
funksjonalitet og kapasiteter.”



BARENTSSAMARBEIDET

En koordinert redningsinnsats krever et fellesskap
på alle nivåer. Det er derfor viktig med god
grenseoppgang og klare ansvarslinjer også i
ledelses- og koordineringsapparatet. Både sivile og
militære myndigheter har sine respektive ledelsesstrukturer
og kapasiteter som må samhandle i situasjonen, det være seg
nødetatenes sentraler, lokal redningssentral (LRS),
hovedredningssentral (HRS), landsdelskommando Nord
Norge (LDKN) og lokale, regionale og sentrale
myndigheter.”
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ØVELSER
- Barents Rescue 07 erfaringer:

I Barents Rescue utgjør planprosessen over 
50 % av utbytte av øvelsen.
En god planprosess manglet i BR 07.
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• Øvelse Barents
• Årlig sjøredningsøvelse i samarbeid med 

MRCC Murmansk.
• Kystverket med fra 2006
• Grunnlag for det årelange samarbeid er en 

regjeringsavtale mellom Russland og Norge 
fra 1956 - 1995



BARENTSSAMARBEIDET

Øvelse Barents erfaringer
Samarbeidet med LDKN og andre 
ressursleverandører fungerer godt.
Samarbeidet mellom russiske og norske 
sjøressurser i øvelsesområde fungerer godt.
Avtalen mellom Russland og Norge grunnlag og 
forutsetning for et godt samarbeid.
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Øvelse Barents erfaringer/utfordringer
Varsling 

Kontaktpunkt greit, opplever av og til 
språkproblemer. Systemet ”skjørt” ettersom vi bare
har 1 kontaktpunkt/1 kontaktperson.

Øvelseskonsept – hvordan øver vi?
Norge har en litt annerledes oppfatning enn russerne
om hvordan vi øver. 
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Øvelse Barents erfaringer/utfordringer
Kommunikasjon/språkproblemer

- mellom redningssentraler 
- on scene (helikopter/skip)

Erfaringsoverføring – lessons learned
Vi utfordres på området overføring av lærdom fra
årets øvelse til neste.



BARENTSSAMARBEIDET

KUNNSKAP
Kulturelle forskjeller tvinger oss til å tenke
annerledes. 
Det finnes gjerne flere løsninger på en
utfordring som alle kan være akseptable.
Det er ikke alltid VI sitter med fasiten!



EIERSKAP TIL DET FRAMTIDIGE SAMARBEID

FELLES UTDANNING

DAG TIL DAG KONTAKT

RESSURSER

ØKONOMI

BARENTSSAMARBEIDET 
UTFORDRINGER



BARENTSSAMARBEIDET

Utfordringer i Norge generelt;
Planlegging, aktiv involvering og
samhandling i øvelser med stort omfang
krever forankring i alle miljøer fra strategisk
til taktisk nivå.



BEREDSKAPSMESSIGEUTFORDRINGER 
I NORDOMRÅDENE

KLIMA
* Mørketid, ekstreme værforhold, lange avstander, lite
ressurser, klimaendringer med drivis, økt aktivitet osv.

RESSURSTILGANG
* Økende trafikk medfører økende tilgang på ressurser

KLIMAENDRINGER
* Medfører disse økt trafikk må en påregne flere SAR- 
hendelser i et område med lange avstander og sparsomt med 
ressurser
* Opprettholdelse av aktivitet på Jan Mayen, Bjørnøya og 
Hopen svært viktig for redningstjenesten



MAXIM GORKIJ 1989
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• I 2003 passerte Russland Saudi-Aribia som verdens 
største oljeprodusent – og ca. 40 % produseres i nord.

• Oljetransport fra utskipningspunkt i Vest-Sibir, 
Nordvest-Russland og vestover
– Anslag fra 3-9 supertankere på mellom 100.000 og 250.000 

tonn pr. dag om få år
– Supertankerne fra Russland vil være i norsk operasjonsområde 

i nærmere tre døgn
• Med tre passeringer pr. dag gir dette ni store tankere i norsk 

operasjonsområde til enhver tid
– Planlagt rørledning fra Vest-Sibir til Murmansk vil øke dette 

ytterligere – men kanskje går rørledningen til Østersjøen i 
stedet

– I tillegg kommer tankerne fra Snøhvit og Goliat

BEREDSKAPSMESSIGE UTFORDRINGER 
I NORDOMRÅDENE



UTBYGGING PÅ FRANZ JOSEFS LAND 
NYE SEILINGSLEDER?

Stasjon Nord
Nagorskaya ??

Bjørnøya

?



BEREDSKAPSMESSIGE UTFORDRINGER 
I NORDOMRÅDENE

”Motorvei for olje, gass og gods”
Norskekysten står foran en mangedobling av 

olje, gass- og godstransport med oppstart av 
LNG-skip fra Snøhvit, dramatisk økt russisk 

oljetransport og store planer for godsfrakt 
mellom Kina og USA via Narvik ” -

ER VI FORBEREDT??





HRS NN OPSROM

Takk for oppmerksomheten
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