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Agenda

• Situasjon/trussel

• Hvorfor Trøndelag

• NATO – artikkel 3 

• Totalforsvaret og et robust samfunn

• Helhetlige løsninger 

• Forsvarsforum Trøndelag



Situasjon

ENERGI KLIMA
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Hvorfor Trøndelag?

Marine Corps Prepositioning 

Program-Norway (MCPP-N)
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NATOs grunnleggende 

forventninger

- operasjonalisering av artikkel 3

1. Sikre kontinuitet i nasjonale 
styringssystemer og kritiske 
offentlige tjenester

2. Sikre robust kraftforsyning

3. Sikre evnen til å håndtere 
ukontrollert forflytning av 
mennesker

4. Sikre robust mat- og 
vannforsyning

5. Sikre evnene til å håndtere 
masseskadesituasjoner

6. Sikre robuste sivile 
kommunikasjonssystemer

7. Sikre robuste transportsystemer
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Totalforsvaret - revitalisering

Kommersielle 
aktører.

• Stortingsmelding om samfunnssikkerhet 2020 – april
• NATOs seven baseline requirements

• Langtidsplan for Forsvaret 2016, 2020
• St.Meld. 17-Samarbeid for sikkerhet
• Vertslandsstøttekonsept
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Russisk aktivitet 

Samvirke - det «gyldne triangel»
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Helhetlige løsninger

Jernbaneforum Midt-Norge
Jernbaneforum Midt-Norge skal ivareta deltakernes interesser knyttet til gods- og passasjertransport på 
Nordlandsbanen (Trondheim – Nordland grense), Meråkerbanen, Rørosbanen (Røros - Trondheim) og 
Dovrebanen (Oppdal-Trondheim)

Forumet skal ta opp relevante jernbanesaker, og bidra til en høyest mulig nasjonal prioritering av utbygging, 
drift og vedlikehold på banene Midt-Norge.

Forumet er en møteplass mellom deltakerne og sentrale politikere, samferdselsmyndigheter, operatører, 
næringsliv og øvrige aktører med ansvar, myndighet og interesse for jernbane i Midt-Norge.

Hva med argumentasjon rundt:

Beredskap?

Et robust samfunn?

Infrastrukturutvikling også med øye for kriser?

Helhetlig samferdsel – vei, bane, fly, sjø, areal
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Forsvarsforum Trøndelag

Forsvarsforum Trøndelag (FFT) er et 
politisk samarbeidsorgan 
mellom Trøndelag fylkeskommune og 
forsvarskommunene Ørland 
kommune, Stjørdal 
kommune og Trondheim kommune. 
Forsvarsforum Trøndelag skal arbeide 
for å ivareta Trøndelags interesser 
knyttet til forsvarets aktivitet i Midt-
Norge. 
Målet er en sterk region hvor 
næringslivet og forsvaret henter ut store 
positive synergier og drar nytte av 
hverandre.

Forsvarskonferansen.no
20 september 2023

https://www.trondelagfylke.no/
https://orland.kommune.no/
https://www.stjordal.kommune.no/
https://www.trondheim.kommune.no/
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Russisk aktivitet 

Takk for oppmerksomheten


