
Pekte på 

luftambulansen 

med laser 
 

Natt til fredag i slutten av januar 

hadde helikopteret fra 

luftambulansen nettopp levert en 

pasient på Ullevål sykehus og 

skulle returnere til basen på 

Lørenskog.  

- Vi hadde kommet opp til rundt 

1200 fot, og fløy med nattbriller. 

Disse brillene forsterker lyset 

3000 ganger og gjør at vi kan se 

selv om det er mørkt. Plutselig 

lyste det opp utenfor cockpiten. 

Først tenkte jeg det var en 

eksplosjon eller et lynnedslag. Så 

kikket jeg ned under brillene og 

da ser jeg rett inn i et grønt 

laserlys. Det var en veldig 

ubehagelig og potensielt svært 

farlig situasjon, forteller flyger 

Thor Jarle Hande. 

Helikopteret kalte opp AMK-

sentralen, som igjen kontaktet 

politiet. Takket vært 

Luftambulansens opplysninger 

fant politiet både laseren og 

mannen som sto bak. Han ble 

bøtelagt på stedet. 
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Avhengig av støtte fra sivile aktører 
 
For at Forsvaret skal kunne beskytte Norges sikkerhet og suverenitet i 
sikkerhetspolitisk krise eller væpnet konflikt, er samfunnet helt avhengig  
av sivile aktører, både offentlige og private. Forsvaret har behov for  
drivstoff, mat og vann, og trenger støtte til transport, helsetjenester,  
elektroniske kommunikasjonstjenester og kraftforsyning. Når samfunns- 
sikkerheten er truet ved naturkatastrofer, store ulykker eller terroranslag  
og sabotasje i hele krisespekteret er Forsvarets bistand til krisehåndtering  
ofte helt avgjørende.  
 

Gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren og stortingsmeldingen 

om samfunnssikkerhet presiserer et behov for å videreutvikle 

totalforsvaret.  

Dette følges nå opp, både i utvikling av beredskapssystemet, i 

underliggende planverk, i sivil-militære samarbeidskonsepter og i 

tverrsektorielle øvelser. Ikke minst viste øvelsen Trident Juncture 

med all ønskelig tydelighet hvordan sivile og militære ressurser 

samvirket. Det er viktig at denne utviklingen holder frem og 

reflekteres i de neste langtidsplanene, både for forsvarssektoren og 

sivile myndigheters planer. 

_____________________________________________________ 

100 millioner 

kroner til politi- 

distriktene 

- Politiet er i en kritisk fase i 

gjennomføringen av 

Politireformen. Vi må satse på å 

styrke driften for å bedre 

resultatene ute i distriktene. 

Derfor har jeg lyttet til innspill, 

både fra politiledere og Politiets 

fellesforbund og prioritert 

distriktene. De skjermes for 

enkelte budsjettkutt og nå i siste 

runde er det omprioritert 100 

millioner kroner til fordeling blant 

distriktene, sier konstituert 

politidirektør Håkon Skulstad til 

politiet.no. 

- Det er positive signaler 

som vi skal glede oss over, 

selv om det ikke betyr at alt 

er løst. Men dette viser vilje 

til å finne løsninger i 

fellesskap, og det vil vi 

rose Politidirektoratet for, 

sier leder for Politiets 

fellesforbund, Sigve 

Bolstad. 

. 

Foto: PHS

TRYGGE SAMFUNN 
INFORMASJON OM TOTALFORSVARET NR 3 2019 

REDAKTØR: JAN ERIK THORESEN 



   

 

Flere nye våpen til 

Heimevernet 
 

I løpet av relativt kort tid kan 

Heimevernet få erstattet 

automatgeværet AG3 med 

HK416. Like før nyttårsskiftet 

bestilte Forsvarsmateriell 11.000 

nye automatgeværer. Innen 2022 

skal AG3 være erstattet fullt ut i 

hele organisasjonen.  

 

AG3 har vært et godt og pålitelig 

våpen for norske soldater i flere 

generasjoner. I dag trener 

Heimevernet med fire ulike 

håndvåpen med ulike kalibre. 

Dette er ressurskrevende og en 

økt standardisering er viktig.  

- Forsvarsmateriell (FMA) har  

laget en plan for innføring av 

HK416 i Forsvaret og følger nå 

dette opp, forteller sjef 

Heimevernet, Eirik Kristoffersen. 

Han påpeker at HV årlig har et 

begrenset antall dager tilgjengelig 

med soldatene.  

- Når vi nå får færre typer primær-

våpen kan vi utnytte denne tiden 

bedre og skape et enda bedre 

Heimevern som er klare til 

innsats i hele Norge, sier HV-

sjefen. 

Heimevernet tilføres nå mer 

ressurser. Det bidrar til 

målsettingen om å trene hele 

strukturen årlig, slik det er tiltenkt. 

Med økte ressurser til trening og 

tilførselen til nye våpen vil 

Heimevernet i løpet av de neste 

årene være bedre rustet og bedre 

trent enn på lenge. 
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Utelukker ikke 

terrorangrep på 

Norge 

PSTs trusselvurdering for 2019 

inneholder ikke store endringer 

fra ett år tilbake. Som etaten selv 

uttrykker det: «Dagens 

trusselbilde preges av stabilitet 

og relativt varige utviklingstrekk». 

Likevel peker PST-sjef Benedicte 

Bjørnland på det faktum at 

hjemvendte IS-krigere kan øke 

faren for at det kan rettes angrep 

mot Norge selv om situasjonen 

akkurat nå ikke tyder på det. 

I trusselvurderingen understrekes 

det at den mest alvorlige 

terrortrusselen i 2019 fortsatt vil 

komme fra ekstreme islamistiske 

grupper. Det vurderes som mulig 

at ekstreme islamister vil forsøke 

å utføre terrorangrep her i landet. 

De høyreekstreme fokuserer 

fortsatt på radikalisering og 

organisasjonsbygging. «Samtidig 

vet vi at enkelthendelser og 

episoder vil kunne inntreffe og få 

en stor og ofte uforutsigbar 

innvirkning på samfunnet», heter 

det i PSTs trusselvurdering. 

Rapporten kan i sin helhet leses 

på www.pst.no  
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Været utfordrer 

forsyningssikker-

heten 

NVE har fått innrapportert 39 

uønskede hendelser i energi- 

forsyningen i 2018. Utfordrende 

vær utgjør den største trusselen. 

Nesten like stor årsak er teknisk 

svikt på anlegg, etterfulgt av 

menneskelige, villede handlinger. 

Av de 39 uønskede handlingene 

har 20 medført driftsforstyrrelser  

med eller uten avbrudd for slutt-

brukere. De øvrige 19 var 

hendelser som ikke medførte 

avbrudd eller driftsforstyrrelser, 

men som på en annen måte 

medførte eller risikerte å med-

føre, redusert forsynings-

sikkerhet. I 2018 oppsto to 

hendelser der NVE varslet over-

tredelsesgebyr. For 15 av 

hendelsene har NVE vurdert at 

enhetene i Kraftforsyningens 

beredskapsorganisasjon (KBO) 

har håndtert og gjenopprettet  

situasjonen på en god måte. 

 

Analyser av 

krisescenarioer 

2019 

I Analyser av Krisescenarioer 

2019 presenterer Diretoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) 16 risikoområder som har 

det til felles at de inneholder farer 

eller trusler som kan utløse 

alvorlige hendelser for det norske 

samfunnet. Analysene går på 

tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer for å få fram 

kunnskap og skape bevissthet 

om det brede spekteret av 

følgehendelser og konsekvenser. 

Analysen ligger ute på 

www.dsb.no.  
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