
Mobilbasert 
befolkningsvarsling

Redningskonferansen 2022

29. august 2022Rita Sætre, 
Seksjonssjef DSB



«Rettidig og nøyaktig befolkningsvarsling med høy 
dekningsgrad for fred, krise og krig er avgjørende.»

«Det er hensiktsmessig med et supplerende, nasjonalt 
varslingssystem hvor det er mulig med presis og rettidig 
varsel om uønskede, potensielt farlige hendelser.» 

Samfunnssikkerhetsmeldingen 2020-2021



Befolkningsvarsling i dag
• 1250 sireneanalegg (tyfoner) som er plassert 

på strategiske og befolkningstette steder
• Dekker ca. 50 % av befolkningen
• Opereres av politiet i fredstid og 

Sivilforsvaret i krig
• Tester «viktig melding» to ganger i året 
• De fleste kommuner har SMS-løsning 

(adressebasert/lokasjonsbasert) 

Foto: D
SB



Bakgrunn
• Forprosjekt og RFI (2018-2019)
• Utredninger 
• EU-direktiv – artikkel 110 (21.6.22)
• St. Prop. 78 S (2021-2022)



Oppdraget

• Etablere en nasjonal løsning for 
mobilbasert befolkningsvarsling basert 
på Cell Broadcast

– Del 1: ett utløsersted i politiet
– Del 2: politidistriktene og Sivilforsvaret

• Oppgaven skal løses i tett samarbeid 
med Politidirektoratet og Nkom

– Felles styringsgruppe
– DSB er koordineringspunkt



Video fra UK

Fra https://www.gov.uk/alerts

https://youtu.be/9yLd2AjGzYI


Informasjon til befolkningen
• Informasjon til befolkningen er en 

viktig leveranse for prosjektet.
- Webside
- Informasjonskampanje

• Påvirker «alle» med mobiltelefon:
- Barn (87 % av 9 -11åringer har 

mobiltelefon*)
- Eldre 
- Sårbare grupper

Fra: https://getready.govt.nz/prepared/stay-informed/emergency-mobile-alert/*Medietilsynet: https://www.medietilsynet.no/nyheter/nyhetsarkiv/aktuelt-
2018/stadig-flere-barn-far-mobiltelefon/ 
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Styringsgruppe
DSB, Sivilforsvaret, POD, Nkom

Styringskomité: 
Kommunal- og distriktsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet 
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Foto: Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_Broadcast

Spørsmål?

Kontakt 

Rita.Saetre@dsb.no 

Cathrine.Kveseth.Sylju@politiet.no
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