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Høring av rapporten Robuste og sikre nasjonale transportnett - Målbilder 
og sårbarhetsreduserende tiltak 

Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester blir stadig viktigere for folk, næringsliv og 

offentlig forvaltning. Stadig mer av samfunnets funksjoner digitaliseres. Alt fra banktjenester, 

trafikkstyring, forsyning av vann og avløp til innsats for å sikre Norge i fred, krise og krig 

krever digitale løsninger. Flere hendelser og utredninger de siste årene har vist den økende 

betydningen mobil- og bredbåndsnettene har for samfunnssikkerheten i Norge og 

forventningene brukerne har til at tjenestene fungerer hele tiden. 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har presentert flere viktige rapporter om 

sikkerheten i elektroniske kommunikasjonsnett, og hva som må til for å møte dagens og 

morgendagens trusler. Erfaringene er i hovedsak samlet i rapporten Robuste og sikre 

nasjonale transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak (ROBIN-rapporten) fra 

april 2017. Rapporten bygger på erfaringer fra både reelle hendelser, trusselvurderinger og 

offentlige utredninger som Lysne I-rapporten (november 2015), EkomROS 2016 (oktober 

2016), Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre 

(desember 2016) og Nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett (mars 

2017). 

 

Samferdselsdepartementet sender med dette ROBIN-rapporten på høring. Vi ønsker 

tilbakemelding både fra tilbydere og brukerne av tjenestene. Det er viktig for departementet å 

ha med seg ekombransjen og brukernes syn på vurderingene som er gjort i rapporten. Dette 

gjelder både målbildene i seg selv, om målbildene som er valgt samsvarer med brukernes 

behov og den markedsmessige utviklingen og om Nkom har foreslått de rette tiltakene for å 

styrke sikkerheten og robustheten i ekomnettene. 
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Side 2 

 

Vi ber om innspill sendes til Samferdselsdepartementet post@sd.dep.no innen 15. august 

2017. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Heidi Kvalvåg (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hans Einar Nerhus 

fagdirektør 
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Adresseliste 

 

Altibox AS 

Bane NOR SF 

Broadnet Norge AS 

Bulk Digital Logistics 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap 

Eidsiva Bredbånd AS 

Forsvarets logistikkorganisasjon - 

Informasjons- og kommunikasjonstjen 

Fylkesmannen i Aust-Agder 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Finnmark 

Fylkesmannen i Hedmark 

Fylkesmannen i Hordaland 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Fylkesmannen i Oppland 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen i Telemark 

Fylkesmannen i Troms 

Fylkesmannen i Vest-Agder 

Fylkesmannen i Vestfold 

Fylkesmannen i Østfold 

Get 

Green Mountain 

Helsedirektoratet 

Ice Norge AS 

Innovasjon Norge 

Lyse  AS 

Midgardsormen AS 

Nasjonalt Breibandråd 

NextGenTel AS 

Norkring AS 

Norsk helsenett 

Space Norway 

Statnett SF 

Telenor Norge AS 

Telia Norge AS 
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Uninett FAS 

Vegdirektoratet 

Viken Fiber AS 
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