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Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og
fremtidens transportinfrastruktur
Forsvarsdepartementet (FD) viser til Samferdselsdepartementets brev datert 26. juni 2019
med ovennevnte rapport. Saken har vært til høring hos etatene og FD har mottatt merknader
fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som også tidligere har gitt innspill til rapporten i brev
datert 11. mars 2019.
Rapporten gir en grundig gjennomgang av nye teknologiske muligheter i arbeidet med
fremtidens transportinfrastruktur. Under totalforsvarskonseptet vil støtte fra transportsektoren
spille en viktig rolle for Forsvarets evne til å gjennomføre sine operasjoner. Dette reflekteres i
følgende formulering i utvalgets oppdrag (side 12):
«(Utvalget skal) Vurdere hvordan den teknologiske utviklingen innen transportsektoren kan
påvirke samfunnets sårbarhet og sikkerhet, og hvordan uheldige konsekvenser kan
motvirkes og håndteres.»
I utvalgets hovedbudskap (side 5) konkluderes det med at:
«(Vi bør) Legge større vekt på transportsystemets vesentlige betydning for nasjonal sikkerhet
og beredskap - spesielt i transportplanleggingen. Omfattende digitalisering og endring i
energibruk kan endre sårbarhets- og trusselbildet, samtidig som transportsektoren blir stadig
mer kritisk for stats- og samfunnssikkerheten i krise og krig.»
I rapporten behandles problemstillingen i 2.10 Samfunnssikkerhet som avsluttes på følgende
måte (side 29):
«Transportsektoren har også et betydelig ansvar for å sikre mobilitet i krise og krig. Dette
ansvaret vil i økende grad stille krav til utviklingen innen transportsektoren. God evne til
krisehåndtering krever et godt og utstrakt sivilt-militært samarbeid på alle nivåer både for å
ivareta statssikkerheten, samfunnssikkerheten samt utfordringene i grensen mellom
samfunns- og statssikkerheten. Det pågår et omfattende arbeid med å videreutvikle
totalforsvaret og øke samfunnets motstandsdyktighet innen kritiske samfunnsfunksjoner
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blant annet ved å følge opp NATOs grunnleggende forventninger («NATOs 7 Baseline
Requirements»).»
Dette er en meget generell uttalelse, uten referanse til funn i utvalgets arbeid. Listen over
presentasjoner og innlegg gitt på utvalgsmøtene tyder heller ikke på at samfunns- og
statssikkerheten har fått bred oppmerksomhet. Deltakerlisten fra nevnte workshop tyder på
det samme.
Konklusjonen fra FFI, som FD stiller seg bak, blir derfor at utvalget ikke har vurdert hvordan
den teknologiske utviklingen innen transportsektoren kan påvirke samfunnets sårbarhet og
sikkerhet, og hvordan uheldige konsekvenser kan motvirkes og håndteres. Dette er
beklagelig.
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