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Mandat – Samfunnssikkerhet og 
beredskap –strategifasen NTP 2018-
2027 
 
1. Bakgrunn og hensikt 
Oppdraget er en del av Strategifasen i NTP 2018-2027 og er basert på oppdrag gitt i Retningslinje 1 
(R1). Arbeidet i strategifasen skal oppsummeres i en hovedrapport og vil legge en vesentlig del av 
grunnlaget for departementets arbeid med stortingsmeldingen og for etatenes arbeid med 
planforslaget.  
 
Det antas å være en tett sammenheng mellom et effektivt nasjonalt transportsystem og samfunnets 
evne til å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. Utviklingen av transportsystemet må følgelig også 
tilpasses de krav og forventninger som genereres av hensynet til dette. 
 
«Samfunnssikkerhet og beredskap skal være en integrert del av planarbeidet i samferdselssektoren 
for å ivareta sikkerhet, god framkommelighet og et pålitelig transport- og kommunikasjonsnett. I 
samarbeid med etater og tilknyttede selskap har Samferdselsdepartementet gjennomført flere 
analyser og prosjekter på området.» 
 
Hensikten med denne utredningen er å kartlegge og analysere virkningene av kravene til 
samfunnssikkerhet og beredskap på utviklingen av transportsystemet. Resultatene av denne 
analysen skal integreres i det videre planarbeidet i Nasjonal transportplan 2018-2027.  
Tilpasninger i transportsystemet som følge av endringer i klima (klimatilpasning) anses som en del av 
temaet samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
«Samferdselsdepartementet legger stor vekt på å ivareta hensynet til klimaet og forventede 
klimaendringer. Dette følges opp i etatenes og Avinors planlegging gjennom målrettet revidering av 
håndbøker, retningslinjer og standarder knyttet til vedlikehold av eksisterende - og bygging av ny - 
transportinfrastruktur basert på ny kunnskap om endret klima.» 

 
2. Oppdrag  
Med grunnlag i den foreliggende dokumentasjonen fra gjennomførte analyser, prosjekter og 
programmer, skal det gjennomføres en utredning av hvordan hensynet til samfunnssikkerhet og 
beredskap bør/kan ivaretas i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027. Utredningen skal gi 
konkrete tilrådninger om hvordan dette hensynet bør/kan integreres i planforslaget.  
 
Følgende faktorer som påvirker samfunnssikkerhet og beredskap i denne sammenhengen skal tas 
med i vurderingen: 

 Effekter av klimaendringer 

 Trusler mot datasystemer (cyberspace) 

 Naturfare  

 Terror  

 Brann  

 Teknisk svikt 

 Andre aktuelle faktorer 



3. Mål og suksesskriterier 
 
Mål 

 et beslutningsnotat som besvarer de spørsmålene som er stilt i oppdraget ovenfor 

 et beslutningsnotat som kan anvendes av etatene og Avinor i arbeidet med hovedrapporten 
for strategifasen   

 et beslutningsnotat og øvrig dokumentasjon som gir økt innsikt i datagrunnlag og de analyser 
og vurderinger som er lagt til grunn 
 

Suksesskriterier 
 oversikt over det arbeidet som er gjort og/eller pågår på området 

 innsikt i sammenhengene mellom samfunnssikkerhet og beredskap og transportinfrastruktur 

 relevans for videre planarbeid 

 tilgjengelig framstilling 

 relevante bidrag til hovedrapport 

 
4. Krav, forutsetninger og avgrensinger 
 
Krav  
Analysen skal være overordnet  
 
Forutsetninger  
Det forutsettes  

 at arbeidet gjøres basert på eksisterende kunnskap og dokumentasjon 
 

5. Produkt  
Det utarbeides  

 et beslutningsnotat med tittelen «Samfunnssikkerhet og beredskap» oppad begrenset til 5 
sider (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg) 

 andre delleveranser etter bestilling fra programstyret og/eller styringsgruppen 

 statusrapporter til prosesstyringsmøter 
 

6. Organisering og gjennomføring  
 
Organisering, ansvar og myndighet 

 Overordnet (oppdragsgiver): Styringsgruppen 

 Lederansvar/-myndighet: Kjetil Gjønnes (Jernbaneverket) 

 Mandatavklaring, prosess: mot sekretariatet innen 1. april 2014 
 
Styring, koordinering og rapportering 

 Leder av arbeidsgruppen rapporterer til leder programstyret, delegert til kontaktperson i 
sekretariatet Rolf-Helge Grønås 

 Koordinering av arbeidet gjøres gjennom sekretariatet og gjennom de fastlagte 
koordineringsmøtene (se pkt. 7 Tid nedenfor) 

 Avklaring av uklarheter og uoverensstemmelser gjøres mot sekretariatet og programstyret 
 

Ressurser 
 Bemanning: 

o Kjetil Gjønnes (Jernbaneverket, leder) 
o Asgeir Hagen (Avinor) 
o Øyvind Sandbakk (KYV) 



o Sigurd Olav Olsen (SVV) 
 

 Etatenes forpliktelse til å stille tilstrekkelig kompetanse er regulert i Samarbeidsavtalen 
mellom etatene og Avinor AS 

 

7. Tid 
 Sluttprodukt leveres innen 30. september 2014 

 Delleveranser/milepæler – statusrapport om framdrift til 19. juni (halvvegsmøtet) 

 Analyse av oppdraget – kontroll mot oppdragsgiver innen 1. april (oppstartsmøte) 

 Møter: 
o Prosessledermøter:  
o Halvvegsmøte: 19. juni 


