
Kartbruk i utenriks sivil krisehåndtering
- Nyttig, og med rom for forbedring



UD «standardkart» – bare en del av inventaret?



UDs ansvar for norske borgere og interesser ute

• Kald krig: evakueringsberedskap

• Tsunamien

• Stortingsmelding

• Borgerens eget ansvar

• Egne, norske, norske interesser, info/miljø/materiell

• Vertslandets ressurser

• Andre norske ressurser



Utenrikstjenesten er hovedsakelig tekstbasert

• Formidling gjennom notat og rapport, i det daglige og i krise

• Lite tradisjon for opplæring og bruk av grafikk, kart, illustrasjoner

• Lite bruk av powerpoint mm.



Thailand 2004

- Hvor bør vi sette inn 

våre ressurser?

• Hardt rammede områder =

områder med mange nordmenn

• Khao Lak

• Phuket

• Phi Phi Island

Kart lite brukt i planlegging



UD i Libanon og Syria 2006



Skipsfart og beredskap. Kartgrafikk integrert i daglig arbeid

Globale skipsleder og «flaskehalser»



Risikosoner i Afrika / Indiske hav mm.



Norsk skipsfart. En ressurs og en interesse
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Somaliske piratangrep, 2007 - 2011

2007

2010

2008

1

0

2011



Piratangrep, Afrika, 2014 første halvår



Indiske hav, «High Risk Area» 2010-2015



Indiske hav. Risikotillegg



Guinea-bukta. Sikkerhetssoner



Guineabukta. Eksempel på konkret trussel



Guineabukta. Sjøfartsdirektoratets krav og anbefalinger



Sørøstasiatisk piratvirksomhet, Malacca



Russland, Ukraina. Norskkontrollerte skip



LNG-skip / FSRU til Litauen



MH 370, S-w of Perth, AUS
18 – 22 march 2014



Jemen: Evakuering av FN-ansatte på norsk skip

AIS som basis for ressursoversikt 



Migrasjon gjennom sørlige og østlige Middelhav



«Skipskollisjon» i havn



UDs bruk av kart i krisehåndtering

• Nyttig, men noe tilfeldig. Lite egenproduksjon

• Potensiale for mer bruk av kartløsninger  - tilpasset vårt behov

• Erfaringsutveksling med andre statlige aktører og skipsfart

• GPS-sporing av egne ansatte iverksatt i risikoområder

• Bruk av sosiale media, Geofeedia etc

• Fange opp informasjon tidlig

• Lokalisere bruk av sosiale media

• Aktiv bruk av sosiale media

• Verifisere med andre kilder

Vurdere vårt eget behov – samarbeide med

aktuelle partnere om implementering


