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«Effektiv krisehåndtering forutsetter at ulike 
samfunnsaktører har god innsikt og respekt for andre 
samfunnsaktørers rolle og ansvar».  

St.mld 29 (2011/12) om samfunnssikkerhet 
 

«Erfaringene fra 22. juli 2011 viste at det er behov for 
forbedringer når det gjelder samvirke mellom 
nødetatene»  

St.mld 21 (2012/13) om terrorberedskap 
 
 



•  NOU 2012: 14: «Rapport fra 22. juli-kommisjonen» 
•  St.mld 29 (2011/12) «Samfunnssikkerhet» 
•  St.mld 21 (2012/13) «Terrorberedskap» 
•  NOU 2013: 5 «Når det virkelig gjelder»  
•  Nasjonalt risikobilde 2013 (DSB) 
•  DSBs evaluering av krisehåndteringen etter 22/7 
•  Helsedirektoratets evaluering av krisehåndteringen 

etter 22/7 «Læring for bedre beredskap»  
•  St.prp 73S (2011/12) «Et forsvar for vår tid» 
•  Evalueringsrapporter fra øvelser 
•  ... 

è Innføringen av det fjerde prinsipp i krisehåndtering: 
 Samvirkeprinsippet 

Et veldokumentert behov for samvirke 
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Flere typer utfordringer 

Ikke bare storskala 



•  Samle beredskaps -etatene og -ressursene 
–  Daglig kontakt bygger tillit og effektivitet 
–  Behov for samtrening (samvirkeprinsippet) 

•  Stabsøvelser 
•  Praktiske treninger 
•  Komplekse scenarier 

–  Samfunnsøkonomisk fornuftig 
•  Benytte eksisterende infrastruktur 
•  Felles investering i anlegg 
•  Deling av driftsutgifter 

–  Behov for ny felles utdanning 
•  Samvirkefag 
•  Nye felles nasjonale retningslinjer for 

skadestedsledelse 

- et reelt behov for samvirketrening 
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- Ikke en konkurrent til Alna/Grønmo 
•  Alna/Grønmo er Beredskapstroppens 

øvingssenter 
–  Svært viktig for Oslo politidistrikt  
–  Begrensninger ift kjøring, maritimt, helikopter 

•  Politiets øvrige øvingsbehov. 
–  Ca 3.000 tjenestemenn rundt Oslofjorden 
–  Politihøgskolens kurs 

•  Rygge er fellesskapets øvings- og 
kompetansesenter.  
–  Kan og skal øve alle nødetater. Samtidig. 

•  Interrimsperioden 
–  Alna står tidligst i 2019.  
–  Rygge kan tas i bruk umiddelbart.  
–  Politiet har akutte behov som må dekkes inntil Alna 

står klar.    



Tre hovedlinjer 

1.  Kurs, konferanse, trening, øvelser 
–  Organisering 
–  Ledelse, kommando og kontroll 
–  Kommunikasjon 
–  Kapasiteter 
–  Øvelse av systemet 

2.  Beredskap og oppsetting  
–  Stående beredskap 
–  Lager for materiell 
–  Organisering av styrkeinnsats 

3.  Kompetansesenter for samvirke 
–  Kompetansesenter og «think-tank» for samvirke 
–  God forankring i akademia 



6.000	  mål.	  
Ferdig	  regulert.	  
Moderne	  infrastruktur	  

-‐	  et	  øvings-‐	  og	  kompetansesenter	  for	  samvirke	  



•  Rygge kan tas i bruk umiddelbart 
og uten forutgående investeringer 

•  Forsvaret frigjør infrastruktur  
•  Er regulert for formålet 
•  Redningshelikoptrene og 

helikopter til anti-terror har 
beredskap på Rygge 

•  Gode og varierte treningsområder 
•  Nærhet til Vealøs, Rauer, 

Rudskogen 
•  Nærheten til:  

–  Oslo og Norges institusjoner 
–  35% av menneskene i Norge på 15 

minutter 
–  De som skal trene 

•  Kommunikasjonsknutepunkt 
(E6, flyplass, tog, buss, kai) 

Hvorfor Rygge? 
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GRØNMO 



•  Redningshelikopter  
•  Beredskap Bell 412  
•  HV 01 m/distriktsstab 
•  Mulighet for forsterket jagerfly-

beredskap  
•  Luftforsvarets ledelse  

(midlertidig) 
•  Vakt 
•  Forsvarsbygg eier grunnen 
 

Forsvaret på Rygge 
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Helikopter samvirke 
Statlige helikopterressurser på beredskap 
•  Redningshelikopter*  
•  Anti-terror (720 skv)* 
•  Luftambulanse 
•  Politihelikopter 
•  Brannhelikopter (DSB) 
Behov for: 
•  Koordinering og samvirke  

è økt effektivitet 
•  Kontroll i lufta  

è flytrygging og økt kapasitet 
Forsvarets helikopter øvingsfelt 
•  Utredet  

*står	  på	  beredskap	  på	  Rygge	  



Samfunnsøkonomisk analyse 
•  90 – 100 millioner i årlig gevinst 

–  Nødetatene rundt Oslo-fjorden 
–  Forsvar, helse, brann, politi 



-  Jeg har et veldig godt inntrykk av mulighetene og 
tenkningen om å se beredskap og nødetatene i en 
større sammenheng.  
På Rygge ligger det veldig godt til rette.  
På 15 minutter dekker et helikopter 2,5 millioner 
innbyggere. Det kaller jeg sentral plassering. 

JusEsminister	  Anders	  Anundsen	  
NRK,	  Ersdag	  25.februar	  2014	  

Halve Norge på 15 minutter 







Konkrete resultater 



Bedre beredskap – bedre innsats i krise 

•  Rygge beredskapssenter er et felles trenings- og 
øvingssenter som samler alle nødetatene på et sted. 
Det gir unik mulighet til å trene samvirke og bedre 
beredskapen og kriseinnsatsen på Østlandsområdet.  



prosjektleder@ryggeberedskapssenter.no	  
TwiNer:	  @BeredskapRygge	  


