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Nødnett
– Spørsmålene vi får nå handler mest 
om hvordan man skal få bli  lkny-
 et Nødne   så fort som mulig, for-

teller Tor Helge Lyngstøl, direktør i 
Direktoratet for nødkommunikasjon 
(DNK). DNK har ansvar for å bygge og 

forvalte ne  et. 

Bygges i hele landet
Nødne   er vedta   av Stor  nget, 
og utbyggingen foregår i to trinn. 
Det sentrale Østlandet er utbygget, 
og 8000 brukere er i gang. Evaluer-
ing av det første trinnet er gjort, og 
Stor  nget vedtok 9. juni 2011 at 
Nødne   skal videreføres  l resten av 
fastlands-Norge. DNK jobber mot fer-
digs  lling innen 2015.

– Ved store kriser trenger man 
hur  g gruppekommunikasjon, under-
streker Lyngstøl. 

I Oslo virket Nødne   godt 
den 22.07. Men at Nordre 

Buskerud poli  dis-
trikt, som geo-
grafi sk favner 
Utøya, ikke var 
 lkny  et Nød-

ne   22.07, ska-

pte store u  ordringer for nødeta-
tene.  

Både  l hverdag og krise
– Det er en forventning i befolknin-
gen at uanse   hva som skjer, skal be-
redskapen takle det. For å få det  l, 
må de ha rik  g utrustede innsatssty-
rker. Ikke minst er det vik  g at sty-
rkene må kunne kommunisere seg 
imellom. 

Et godt system i et så stort og vid-
strakt land som Norge, er ikke gra  s. 
Lyngstøl anslår at livssykluskostnaden 
vil være ca.   milliarder kroner, som 
er én prosent av et statsbudsje  . 

– Det er ikke så enkelt å se  e en 
pengeverdi på beredskap. Hva er for 
eksempel verdien av Forsvaret?

I  llegg  l å være en del av Norges 
beredskap i kriser, skal også Nødne   
fungere i det daglige. 

– Nødne   er i bruk hver eneste 
dag, forklarer Lyngstøl. – Kollisjoner, 
brann og aku   sykdom er drama  ske 
hendelser for de involverte, men for 
nødetatene er det hverdagen.

Tor Helge Lyngstøl, 
direktør i DNKBi
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Det livsviktige
Mange fi kk øynene opp for 
Nødnett i løpet av 2011. 
Terroranslaget mot regjer-
ingskvartalet og Utøya viste 
folk fl est hvor viktig effektiv 
nødkommunikasjon er. Stor-
men «Dagmar» i romjulen 
viste hvor avhengig samfun-
net har blitt av robuste nett.  

Direktoratet for nødkommunikasjon 
(DNK) har ansvar for å styre utbyggingen 
av Nødne   i Norge. Direktoratet forvalter 
ne  et. Et felles digitalt samband for nød– 
og beredskapstjenester skal bidra  l et 

tryggere og mindre sårbart samfunn. 
DNK ble oppre  et 1. april 2007, og er 
underlagt Jus  s– og beredskapsdeparte-
mentet.



3

Hvorfor Nødne   – side 5
Brukte Nødne   under stormen «Dagmar» – side 5

110, 112 og 113  – side 5
Nødne   fungerte godt 22.07 – side 5
Nødne   er bygd for gruppesamtaler – side 5
Mobil er ikke  lstrekkelig i krisehåndtering – side 6

Stor  nget: – Nødne   er vik  g satsing på samfunnssikkerhet – side 7
Nødne   i hele fastlands-Norge – side 8
Poli  ets innsatsleder: -Nødne   er mulighetenes verktøy – side 12
AMK-lederen: – Ville aldri gå    lbake  l det gamle ne  et -side 16

Brannsjefen: – Le  ere å lede operasjonene – side 21

Li   teknisk om Nødne   – side 24
DNKs rolle – side 25
Dri   og videreutvikling – side 25
Nødne  -terminaler  – side 26 
Kommunikasjonssentraler – side 27
En bred utny  else av Nødne   – side 28

Redningsskøytene i Oslo  orden – side 29
Sikkerhetstjenesten ved Stor  nget og departementene – side 29

NSB-kontrollørene tester Nødne   i østlandsområdet – side 30
Opplæring i bruk av Nødne   – side 30
Direktoratet for nødkommunikasjon – side 31

Sikker kommunikasjon 
når det gjelder 

Nødnett er et nytt digitalt 
samband for politi, brannves-
en, heletjenesten og andre 
viktige samfunnsfunksjoner. 

 

Ne  et skal bygges ut i hele landet og 
ferdigs  lles i løpet av 2015. Det er lagt 
stor vekt på at Nødne   skal være sikkert 
og robust. Blant annet har alle basestas-
jonene reservestrøm.

Alle som skal bruke Nødne   må ha   
egne, godkjente Nødne  -radioer. Disse 
se  es opp slik at mange kan snakke sam-
men i talegrupper, der alle får de samme 
meldingene. Ingen andre enn de som 

er gi    lgang  l de enkelte talegrup-
pene skal kunne høre hva som blir sagt. 
Talegruppene kan se  es sammen e  er 
behov slik at poli  , helse og brann kan 
jobbe sammen, eksempelvis ved en 
større ulykke.  Radioene kan også sende 
og mo  a tekstmeldinger og brukes  l å 
utveksle mindre datamengder. 
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Hvorfor Nødnett? 

Nødnett fungerte meget bra 
under slukke– og rednings-
arbeidet i Oslofjordtunne-
len tirsdag 29. mars 2011.
 
Ved 13-  den oppsto det brann i en 
trailer lastet med papir, og det førte 
 l kra  ig røykutvikling. Ingen per-

soner ble alvorlig skadet. Brann-
mannskaper fra Buskerud og Akers-
hus deltok i den krevende innsatsen, 
og de konkluderer med at Nødne   
besto prøven.

– Nødne  et ble beny  et som 
aksjonssamband under hele operas-
jonen. Til tross for et høyt støynivå fra 

vi  ene inne i den over sju kilometer 
lange tunnelen, var talekvaliteten 
god, sier beredskapsleder og 
varabrannsjef i Søndre Follo Brann-
vesen, Johan Stokkeland.

Noen u  ordringer erfarte man 
likevel. Kommunikasjonen mel-
lom mannskapene fra Buskerud og 
mannskapene fra Akershus var ikke 
op  mal. Det skyldtes at Røyken og 
Hurum brannvesen fremdeles benyt-
ter det gamle analoge sambandet, 
mens Søndre Follo Brannvesen bruk-
er Nødne  .

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap

Nødnett ved tunnelbrann

Når du ringer til en av nød-
meldesentralene (110, 112, 
113), går samtalen din over 
et vanlig mobil– eller fastnett, 
ikke over Nødnett. 

Noen ganger frems  lles problemer 
med å nå nødmeldesentralene over 
vanlige telene   som «problemer i 
Nødne  .» Det er ingen automa  sk 
sammenheng her. Nødne   kan godt 
fungere, selv om befolkningen har 
problemer med å komme gjennom 
på 110, 112 eller 113. 

Nødne   er et eget, separat ne   
som brukes av nødetatene og noen 
andre utvalgte brukere. Man bruker 
ikke vanlige mobiltelefoner eller fast-
telefoner, men egne, robuste radio-
terminaler. Nødmeldesentralene er 
koblet  l Nødne   for å kunne kon-
takte mannskapene fra brann, poli   
eller aku  helsetjenesten.

 

110, 112 og 113 

F

Foto: Lars-O  o Laukvik/DNK

Bilde: Arkady Chubykin / Fotolia

Brukte Nødnett 
under stormen 
«Dagmar»
Deler av telefonne  et i Aurskog-
Høland kommune ble slå   ut un-
der stormen «Dagmar» i romjulen 
2011. En snartenkt legevaktsleder 
koblet publikumsnummeret på le-
gevakta over i Nødne  . Dermed 
kunne de ta i mot samtaler som 
vanlig inn  l problemene var løst. 

Det ble mulig for publikum med 
 lgang  l de vanlige telefonnet-

tene å kontakte legevakten.  Det 
ble i  llegg etablert mo  aksst-
eder med Nødne  -radioer på sen-
trale steder i kommunen i tråd 
med kommunens beredskapsplan.

Rådmannen i kommunen ble 
opp-ringt og varslet via Nødne  , 
og kommunens kriseledelse ble 
dere  er etablert. De fi kk utlevert 
Nødne  -radioer slik at de kunne 
kommunisere med helsetjenesten 
og brann– og redningstjenesten.  

Hjemmesykepleierne i Aurskog, 
Bjørkelangen og Hemnes ble utstyrt 
med Nødne  -radioer og gjennom-
førte ekstra  lsyn hos brukere med 
trygghetsalarm. Sykehjemmet på 
Hemnes hadde heller ikke telefoner 
som virket og fi kk Nødne  -radio for 
både å kunne varsle og mo  a vik  ge 
samtaler og meldinger. På de andre 
sykehjemmene i kommunen fungerte 
kommunens interntelefonsystem.

Kilde: Helsedirektoratet

“ Problemer med 
å komme gjen-
nom på 110, 
112 og 113 
trenger ikke 
bety at Nødnett 
ikke virker. 
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Poli  ets, og helsevesenets egne eval-
ueringsrapporter bekre  er at Nød-
ne   fungerte som det skulle. 

I Oslo sentrum var nesten 1 000 
Nødne  -radioer i bruk og ved Solli-
høgda ble det registrert i underkant 
av 300 radioer. Samtaletrafi kken ble 
mer enn tredoblet umiddelbart e  er 
eksplosjonen i regjeringskvartalet og 
holdt seg høy ut dagen. Det ble ikke 
meldt om vesentlige feilsituasjoner 
verken i ne  et eller nødmeldesen-
tralenes Nødne  -utstyr. 

Hendelsene 22. juli gir en god in-
dikasjon på at det er  lstrekkelig ka-
pasitet i ne  et  l å håndtere også en 
ekstraordinær situasjon. Dri  ssta  s-
 kken viser at det var lite kødannelse 

i ne  et se   i forhold  l de mange 
samtalene.

Nødnett fungerte godt 22.07
Erfaringsrapporten fra Direktoratet for nødkom-
munikasjon etter 22.07 viser at Nødnett fungerte 
godt, og at kapasiteten i Nødnett var tilstrekkelig. 

Bilde: Thomas Winje Øijord / Scanpix

Nødnett er et digitalt 
radiosamband  som 
åpner for en rekke nye 
muligheter. 

Cecilie B. Løken, avdelingsdi-
rektør i DNK, forklarer at hur  g 
gruppekommunikasjon kanskje 
er den mest grunnleggende 
funksjonen ved ne  et. 

Gruppesamtalene foregår i 
talegrupper, som fungerer som 
«samtalerom». For eksempel 
kan poli  folk fra ulike distrik-
ter som jobber på samme sak, 
ha en felles talegruppe hvor 

alle involverte er  lkny  et. I 
redningsaksjoner der alle tre 
nødetatene er med, kan kom-
munikasjonen foregå på en 
felles talegruppe, som igjen 
kan utvides  l fl ere grupper 
ved behov.

I en talegruppe kan bare én 
snakke om gangen. Alle som 
er i gruppen hører det som 
blir sagt, men om gruppen blir 
for stor, vil det oppleves som 
at man er på et møte med for 
mange deltakere, der det kan 
bli vanskelig å komme  l orde. 

Nødnett er bygd for 
gruppesamtaler

Foto: Olav Heggø / DNK

Mer reservestrøm 
etter «Dagmar»?

Nødnett er avhengig av 
strøm for å virke slik det 
skal. Derfor har alle base-
stasjoner i nettet ulike løs-
ninger for reservestrøm.  

Under stormen Dagmar i romjulen 
2011 falt strømmen ut i noen beg-
rensede områder, og det tok noen 
 mer før strøm  lførselen kom  l-

bake. Enkelte Nødne  -basestasjoner 
slu  et å fungere slik de skulle e  er-
som reservestrømmen ble oppbrukt. 
Spesielt var områder i Romerike nord 
for Oslo rammet.  

Som følge av erfaringene e  er stor-
men vurderer DNK ulike  ltak for å 
øke reservestrømmen i Nødne  , slik 
at ne  et blir enda mer robust ved 
strømu  all.  I  llegg arbeider DNK 
systema  sk for å sikre samarbeid 
med andre samfunnsaktører som kan 
påvirke robustheten i tele– og strøm-
ne  ene. 

“I talegruppen kan bare 
én person snakke om 
gangen, mens de andre 
lytter. 
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“
Skip på grunn 
ved Hvaler
Det islandske contain-
erskipet «Godafoss» 
grunnstøtte i åttetiden på 
kvelden torsdag 17. feb-
ruar 2011. Det gikk hull i 
minst to 250-tonns tanker 
med tungolje. 

I de vik  ge  mene i begynnelsen 
av aksjonen deltok blant annet 
brannfolk fra Fredrikstad, Sarps-
borg og Halden.  

Øs  old var først ute på Nød-
ne   i Norge. Og Nødne   gjorde 
arbeidet enklere, forklarer innsat-
sleder Nils-Erik Haagenrud. Innsat-
slederen er meget fornøyd med 
dekning og kapasitet.

– Nødne   gir oss en rekke 
fordeler som gjør det operas-
jonelle enklere. Det er et supert 
lederverktøy, sier Haagenrud. 

Haagenrud trekker frem fl ere 
hovedfordeler. 

– Ne  et er sømløst, og krysser 
kommunegrenser uten problemer. 

Det gir en meget god ressursover-
sikt, og gjør alt koordineringsarbeid 
enklere.

Før hadde hvert brannvesen si   
samband. Det kunne bety store ut-
fordringer med kjapp og eff ek  v 
samordning i det øyeblikket man 
trengte hjelp fra andre kommuner. 
Med mange separate ne   må  e 
brannfolkene o  e se  e stab i y  er-

kanten av der aksjonen pågikk. Ikke 
sjelden dreide det seg om et sted 
uten  lgang  l det de trengte. – Nå 
kan vi se  e stab på et sted med 
 lgang  l all infrastruktur og alle 

fasiliteter vi trenger for å kunne yte 
best mulig innsats, forklarer Haa-
genrud. 

Telenors mobilnett falt ut i 
mange timer 10. og 11. juni 
2011. Samtidig steg vannet 
i elvene i Gudbrandsdalen 
dramatisk. 

Flere mennesker opplevde å få sine 
hus og eiendeler skylt bort av fl om, 
og mange kom ikke frem på telefon. 
Hendelsen utløste en deba   om hvor 
avhengig samfunnet er av mobiltele-
foni. 

–  Det er ikke akseptabelt at kom-
munikasjon ved håndtering av ul-

ykker, branner og kriser kun baseres 
på bruk av mobiltelefon, sier avde-
lingsleder Hans Kris  an Madsen i 
Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB).  – Utbygging av 
Nødne   er en nødvendig investering 
som vil styrke beredskapen og sam-
funnssikkerheten vesentlig. 

– Nå har vi få   demonstrert hvor 
sårbart mobiltelefonne  et kan være. 
Det trengs mer robuste systemer og 
fl ere ben å stå på. Nødne   vil bidra  l 
å berge liv og helse, og det øker sik-
kerheten for innsatsmannskaper be-
tydelig, fastslår Madsen. 

Nødnett vil bidra til å berge liv og 
helse, og det øker sikkerheten for 
innsatsmannskaper betydelig.

Mobil er ikke tilstrekkelig 
i krisehåndtering

Foto: Kystverket

Foto: DSB
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9. juni 2011 vedtok 
Stortinget enstemmig at 
Nødnett skal bygges i hele 
Norge.

Stortinget: – Nødnett er viktig satsing på 
samfunnssikkerhet

1. Øst  

2. Sør

3. Vest

4. Midt-Norge 

5. Nord  

et

Stor  ngets transport- og kommuni-
kasjonskomité la vekt på at Nødne   
i hele Norge er en vik  g satsing på 
samfunnssikkerhet og styrket bered-
skap i Norge.

Se  estatsråd Trond Giske under-
streket fra Stor  ngets talerstol at 
når man velger å bygge ut Nødne   i 
hele landet, gir man et vik  g arbeids-
verktøy  l folk som står i krevende 
og vanskelige situasjoner.  Det er en 
nødvendig utbygging, og man sørger 
for at Norge kommer opp på et like 

godt nivå som de fl este andre land i 
Europa.

I Norge har man valgt å levere 
 lpassede løsninger  l etatenes kom-

munikasjonssentraler som en del av 
Nødne  prosjektet. Se  estatsråden 
la spesielt vekt på at kjernebrukerne 
– brann, helse og poli   – har sa   en 
rekke krav  l det nye systemet, og at 
de nå får nye og bedre løsninger.

 

Videre utbygging av Nødnett

Fase 1 – Øst: Hedmark, Gudbrandsdal og 
Vest-Oppland
Fase 2 – Sør: Nordre Buskerud, Ves  old, 
Telemark, Agder.
Fase 3 – Vest: Rogaland, Haugaland og 
Sunnhordaland, Sogn og Fjordane.
Fase 4 – Midt-Norge: Sunnmøre, 
Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, 
Nord-Trøndelag.
Fase 5 – Nord: Helgeland, Salten, 
Midtre Hålogaland, Troms, Vest-
Finnmark, og Øst-Finnmark

Fase 0 – Osloområdet: Oslo, Søndre Buske-
rud, Asker og Bærum, Romerike, Follo og 
Øs  old tok Nødne   i bruk i 2010. 

UTBY
GD
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Nødnett i hele
  fastlands-Norge!

Dagfi nn Sjøvik, prosjektleder for Nød-
ne  -utbyggingen i Direktoratet for 
nødkommunikasjon (DNK) tror resten 
av landet vil gå forholdsvis raskt, selv 
om det er snakk om store områder. 

Det tok om lag to og et halvt år mer 
 d enn planlagt å få selve radione  et 

på plass i første byggetrinn. Arbeidet 
med kommunikasjonssentralene har 
vist seg å være mer komplekst enn 
man opprinnelig trodde, og noe pro-
gramvare må  e endres. Men i samar-
beid med nødetatene har de  e også 
ta   form nå.  

– U  ordringene som er løst i første 
byggetrinn kommer resten av landet 
 l gode, forklarer Sjøvik. 

Selv om det har bli   forsinkel-
ser, er ikke infrastruktur og ne  et på 
noen måte utdatert. 

 – Kravene vi har s  lt  l lev-
erandørene er funksjonskrav. Man 
har krevd en viss ytelse og en viss 
funksjonalitet. Men når det er sagt, så 

vil det all  d være behov for oppgra-
deringer og oppjusteringer, også fordi 
behov endres. 

Nødne   skal hele  den være i ut-
vikling. 

– Vi planlegger blant annet en 
større oppgradering av ne  et før 
oppstart av andre byggetrinn. Denne 
oppgraderingen gir både ny funks-
jonalitet og økt robusthet i systemet.

I området på det sentrale Østland-
et hvor Nødne   alt er rullet ut, er alle 
i brannetaten og poli  et nå brukere 
av Nødne  . Innen helse er alle AMK-
ene og aku  mo  akene  lkoblet. 
Legevaktene er delvis på, og skal ta 
ne  et i full bruk frem mot sommeren 
2012. 

– Jeg ser frem  l å få alle legevak-
tene også inn som brukere av Nød-
ne  , det vil gi oss nye erfaringer fra 
en ny stor og vik  g brukergruppe, sier 
Sjøvik.

Klarsignal for å starte byggingen av Nød-
nett i resten av Norge ble gitt av Stortinget 
9. juni 2011. 



9

Bi
ld

e:
 O

la
v 

He
gg

ø 
/ D

N
K



10

Sikkerhet i høysetet
Nødne   har fl ere ulike mekanismer 
som skal gjøre ne  et mer robust. Bas-
estasjonene er bygd ut, slik at to linjer 
fører  l hver basestasjon. Om én linje 
mellom to basestasjoner ku  es, kan 
signalene gå motsa   vei og likevel 
komme frem. 

Hvis en basestasjon mister kontak-
ten med andre basestasjoner, vil den 
likevel kunne fungere  l lokal kom-
munikasjon. Radioterminaler som 
befi nner seg i det samme området 
kan også snakke direkte med hveran-
dre selv om det er feil på selve bases-
tasjonen.

– I mange områder har man også 
stor grad av overlappende dekning, 
og det er mulig med kommunikasjon 
selv om en basestasjon ramler ut, 
forklarer Sjøvik.

Ved strømu  all har basestas-
jonene reservestrøm, de fl este har 
8  mer mens ca. 15% av basestas-
jonene har 48  mer. DNK vurderer 
også om kapasiteten for reserves-
trøm skal y  erligere forsterkes.

– DNK håndterer det tekniske og 
sørger for at systemet er så sikkert 
som mulig. De opera  ve vurderin-
gene er det nødetatene selv som må 
gjøre. For eksempel må de følge med 
talegruppene sine og se hvordan de 
fungerer.

– Er brukerne garantert dekning 
over hele landet?

– Leverandøren har gi   oss en 
dekningsgaran   innenfor defi nerte 
områder, men de  e betyr ikke at 
det vil være dekning overalt. Det vil 
være for kostbart å skaff e dekning 
alle steder og spesielt innendørs, 
sier Sjøvik. Nødetatene vil være med 
i detaljplanleggingen i hvert utbyg-
gingsområde og dermed ta del i vur-
deringer og prioritering innenfor våre 
rammer. Dersom y  erligere dekning 
er ønskelig må de  e tas i e  er  d, og 
jeg forventer at forsterkning av dekn-
ing er noe som vil foregår under hele 
Nødne  s leve  d gi   at fi nansiering 
er  lgjengelig.

– Totalt i hele landet vil Nødne   
få ca. 2000 basestasjoner. Det nøyak-
 ge antallet basestasjoner vet vi først 

e  erpå når man ser hva som skal 
 l for å få dekning. Det kjøres også 

mange tusen kilometer med dekn-

ingsmålinger, og det skal derfor ikke 
være noen store overraskelser, sier 
Sjøvik.

– Er det en vanskelig overgangs-
fase med implementering av ny   sys-
tem og avvikling av det gamle?

– Det er vik  g å huske på at en slik 
overgangsfase både har en teknisk og 
en opera  v del. DNK har ansvar for 
at Nødne   kan koples  l de gamle 
systemene dersom de  e er ønskelig. 
Etatene selv skal sikre at de opera  ve 
prosessene er på plass ved overgang 
 l Nødne  . Noen velger å bruke det 

nye fra en bestemt dato, og legger 
vekk alt det gamle. Andre velger å ha 
både ny   og gammelt kommunikas-
jonsutstyr i bilene en overgangsfase.

Tekst: Jan P. Solberg
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“DNK håndterer 
det tekniske og 
sørger for 
at systemet er 
så sikkert som 
mulig.  
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Vi innfører 
et felles Nødnett
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– Nødnett er mulig-
hetenes verktøy
Nødnett er et viktig verktøy for politiet, 
sier innsatsleder Truls Fjeld i Søndre 
Buskerud politidistrikt.
Fjeld underviser for  den i bruk av 
Nødne   ved Poli  høgskolen i Sta-
vern. Han er ikke i tvil om at poli  eta-
ten trenger et ny   sambandssystem. 
Søndre Buskerud har alt ta   i bruk 
Nødne  , og Fjeld sier at erfaringene 
er svært gode.

– Det vik  gste for tjenestemenne-
ne var å få noe som var avly   ngssi-
kret. Fordi vi ble avly  et på det gamle 
sambandet, brukte vi veldig mye mo-
biltelefon for å få frem informasjon 
mellom patruljene og operasjons-
sentralen. I  llegg  l at det var  dkre-
vende, fi kk man bare snakket med én 
om gangen.  

– Hadde det noe å si at andre enn 
poli  et hørte på?

– Om kriminelle ly  et, avslørte vi 
oss selv. La oss si at vi holdt på med 
en narko  kasak, eller det var en mis-
tenkt vi le  e e  er, da kunne vedkom-
mende høre hvor vi var og hva vi fore-
tok oss. Dessuten var det en god del 
personopplysninger som gikk over 
sambandet, som ikke burde ha gjort 
det. For eksempel opplysninger fra 
straff esaksregisteret. Nå kan vi stole 
på at det ikke er uvedkommende som 
ly  er. Da prater vi friere, og det gjør 
at  ng går fortere.

Stor gevinst med Nød-
ne  
Den andre store fordelen med Nød-
ne   er at kommunikasjonen med de 
to andre nødetatene er bli   enklere. 
Tidskri  sk informasjon kommer hur-
 g frem. 

– La oss si det har vært en tra-
fi kkulykke med en tankbil. Ru  nene 
mellom nødetatene er da slik at den 
av etatene som får varsel om ulykken 
først, varsler de andre. Det kalles trip-
pelvarsling. E  er at vi fi kk Nødne  , 
er regelen at man går over i en felles 
talegruppe idet man trippelvarsler. 
Den etaten som kommer først frem  l 
skadestedet, deler informasjon med 
de andre. Om poli  et ankommer ste-
det før brannvesenet og ambulansen, 
kan patruljen se at tankbilen er fare-
merket. De  e rapporterer poli  et  l 
brannvesenet, som gir råd om fare-
potensial og sikkerhetsavstand. Får 
ambulansepersonellet høre at det 
er hindringer i veien frem  l et ulyk-
kessted, kan de velge en annen kjø-
rerute. Hvis poli  et kommer først  l 
en aku   syk eller skadet person, kan 
patruljen kommunisere med AMK og 
få råd om rik  g førstehjelp.

Fjeld sier det er svært ny   g å dele 
informasjon, særlig i den første fasen 
av en hendelse. 

Innsatslederen - poli  et
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“Det viktigste for 
tjenestemennene 

var å få noe som var 
avlyttingssikret. Om 
kriminelle lyttet, av-

slørte vi oss selv.

Da kan man for eksempel be om mer 
poli  ressurser  dligere. 
 – Allerede i bilen kan jeg begynne å 
planlegge jobben min som innsats-
leder. Hvis hendelsen er stor, kan 
jeg bestemme at vi trenger fl ere ta-
legrupper. Jeg kan be de som jobber 
med trafi kkregulering om å gå i én 
talegruppe, de som jobber med sper-
ringer går i en annen.

Nye brukere kan glede 
seg
Talegrupper er en svært sentral funk-
sjon i Nødne  -systemet:

 – Når det er hendelser som in-
volverer både brann, helse og poli  , 
bruker vi talegruppen «Redning 1». 
Om det er andre aktører med, for ek-
sempel Røde Kors og andre frivillige, 
bruker vi talegruppen «Samvirke».

Bilde: Dag G. Nordsveen / Scanpix
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“Mikrofonen er 
retningsstyrt og 
fi ltrerer støy. 
Talen blir 
krystallklar.

Truls Fjeld har ha   rollen som 
prosjektleder for implementering av 
Nødne   i Søndre Buskerud. Fordi han 
både har jobbet som innsatsleder og 
operasjonsleder, har han fl ere ulike 
innfallsvinkler  l bruken av samband.

– Gruet du deg selv  l å begynne 
med Nødne  ?

– Nei, jeg gledet meg. Jeg tror de 
aller fl este gledet seg. Det var e  er-
lengtet for mannskapene å få et av-
ly   ngssikret system. På operasjons-
sentralen fi kk vi nye styringsverktøy 
som gjorde arbeidet mer eff ek  vt, 
blant annet med en sammensmel  ng 
av radio og telefoni. Systemet er mye 
enklere å bruke enn det gamle og 
mye mer prak  sk. Operasjonssentra-
lene har re   og sle   få   et fantas  sk 
verktøy. Poli  distrikter som ennå ikke 
er på Nødne  , kan glede seg!

Kan spare minu  er
Fjeld forteller om en rednings-aksjon 

e  er en mulig savnet i Oslo  orden, 
hvor Nødne   fi kk vist noe av sin ef-

fek  vitet. På stedet var poli  et, red-
ningsskøyta, helikopter og noen frivil-
lige. Poli  et hadde ansvar for å søke 
på land. 

– Tidligere var det slik at hvis 
vi skulle gi en beskjed  l rednings-
skøyta, så må  e vi først kalle opp 
operasjonssentralen vår, som ringte 
 l Hovedredningssentralen, som kon-

taktet redningsskøyta. Svaret må  e 
gå sammen vei  lbake, og det ble å  e 
ledd  l sammen, selv om rednings-
skøyta lå bare 200 meter u    orden. 
Nå kan vi snakke direkte med red-
ningsskøyta.

Hva sparer man av  d på å 
snakke direkte?

– Det kan være minu  er. I en kri-
 sk situasjon, kan det var avgjørende.

Nå håper han at utbyggingen av 
ne  et i resten av landet skjer så fort 
som mulig. 

Talegrupper er enkelt
– Har du noen råd  l poli  distrikter 
som ennå ikke har ta   i bruk Nødne  ?

Bilde: Morten Ellingsen / DNK

Truls Fjeld
Innsatsleder i Søndre Buskerud 
poli  distrikt



15

– Det er all grunn  l å være posi  v. 
Sam  dig er det vik  g at man ikke tror 
det er et mirakelsystem. Det er lurt å 
tenke på Nødne   som et ny   avlyt-
 ngssikret samband man bruker  l å 

prate i, og som har noen  lleggsfunk-
sjoner. 

Fjeld er svært oppta   av god bru-
keropplæring, slik at alle lærer å ut-
ny  e potensialet i det nye sambands-
systemet. Blant annet ligger det store 
muligheter i et te  ere samarbeid mel-
lom de to andre nødetatene, sier han.

– Man bør utvikle lokale ru  ner 
sammen med de andre nødetatene 
for hvordan man skal bruke Nødne  . 
Det er også vik  g å øve sammen og 
gjerne lage seg noen samarbeidsfora 
for diskusjon og erfaringsutveksling. 

– Hva kan gå galt for en poli  tje-
nestemann som bruker Nødne  ?

– Om tjenestemannen bruker ra-
dioen  l å snakke og mo  a meldinger, 
kan ingen  ng gå galt. Radioenheten 

er logisk bygget opp, med katalog-
struktur som på en mobiltelefon. Alt 
står i klartekst, særlig når det gjelder 
talegrupper. 

Disse er sa   opp på forhånd. Hvis 
jeg for eksempel kommer  l Asker og 
Bærum, trenger ikke jeg å huske hvil-
ken talegruppe Asker og Bærum bru-
ker. Talegruppe 1 er i alle distrikters 
hovedtalegruppa. Er jeg i Oslo, bruker 
jeg «Oslo 1». 

Poli  et har sine egne grupper der 
ingen andre har  lgang. 

– Brann og helse har sine egne 
grupper, og så er det fellesgrupper for 
de tre etatene. Når vi har trippelvars-
let om en ulykke, går vi i «Redning 1». 
Ved store hendelser utvider vi  l fl ere 
talegrupper, Redning 2 og 3. Vi utvider 
også hvis det pågår fl ere hendelser 
sam  dig. I talegruppen «Samvirke», 
kan vi snakke med de andre brukerne 
i redningsfamilien. Redningsskøyta og 
Røde Kors for eksempel.

– Kan man forsvinne på ne  et 
fordi man ikke vet hvilken talegruppe 
man skal være i?

Det er umulig. Om Asker og Bæ-
rum ber oss om bistand, kan de opp-
lyse at aksjonen foregår i «Asker og 
Bærum 3». Om beskjeden glipper, så 
går du bare  l «Asker og Bærum 1», 
som er hovedtalegruppa  l distriktet, 
og spør hvilken samtalegruppe aksjo-
nen foregår i. 

– Har Nødne   bidra    l høyere 
kvalitet på sambandsbruken?

– Vi har få   en mer profesjonell 
bruk. Vi bruker sambandet på en bed-
re måte, og det skyldes bevisstgjøring 
og opplæring.

Tekst: Jan P. Solberg

Hedmark poli  distrikt, som er først 
ute i neste utbyggingstrinn av Nød-
ne  , er godt i gang med planleggin-
gen. Prosjektleder Henning Fjellet 
sier det er en stor og krevende plan 
som er i ferd å ta form.

– Vi lager milepæler for både tek-
niske installasjoner og opplæring.  
Det er mye å koordinere, store meng-
der med ny   utstyr skal programme-
res og fordeles, og de ansa  e skal ha 
opplæring før utstyret tas i bruk. 

Totalt teller Hedmark poli  distrikt 
400 ansa  e.

Fjellet sier det er  l stor hjelp at 
andre poli  distrikt har ta   i bruk nød-
ne  et. Disse har stå   for et stykke 
nybro  sarbeid og har ny   ge erfarin-
ger for dem som kommer e  er. Ifølge 

Fjellet er viljen  l å dele erfaringer 
stor, han har få   mange gode anbefa-
linger underveis.

Fjellet håper at Hedmark poli  dis-
trikt har ta   i bruk Nødne   i første 
halvdel av 2013.

– Møter du skepsis  l Nødne   i or-
ganisasjonen din?

– Det vil all  d være li   skepsis  l 
alt som er ny  . Men jeg tror de fl este 
ser frem  l å få et bedre verktøy. Vi 
som jobber med prosjektet, møter 
velvilje i alle leirer. Når vi støter på 
vanskeligheter, handler det om å hol-
de fokus på målse   ngen: Få et bedre 
kommunikasjonssystem så vi kan gjø-
re en enda bedre jobb med å skape 
trygghet i samfunnet.

– Vi har stor nytte av erfaringsdeling

SAMPOL-
programmet

Politidirektoratet ved pro-
gramledelsen for SAMPOL 
(samband i politiet) leder 
og koordinerer program-
met for innføring av Nød-
nett i politiet.

I  llegg er det etablert egne fag-
prosjekter ved Poli  ets data– og 
materielltjeneste (PDMT) og Po-
li  høgskolen (PHS). PDMT har 
ansvaret for den tekniske imple-
menteringen og dri  er poli  ets 
brukere i Nødne  , mens PHS har 
hovedansvaret for opplæring og 
 lhørende ak  viteter.

Det enkelte poli  distrikt og 
særorgan får i oppdrag av Poli-
 direktoratet å etablere lokale 

prosjekt som har ansvar for lokal 
 lre  elegging, mo  ak av utstyr 

og innføring av Nødne  .
 

For y  erligere informasjon 
kontakt Poli  direktoratet, tlf. 
23364100 
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– Nødne   har overlegen brukerfunk-
sjon. Nødne   er dessuten et moder-
ne arbeidsverktøy som gir muligheter 
for videre utvikling. Det sier kons  -
tuert leder for opera  v seksjon ved 
AMK-sentralen på Oslo universitets-
sykehus, Bjørn Eriksen.

Størst i landet
AMK-sentralen ved Ullevål sykehus 
er landets største. Til sammen dekker 

Ved landets største AMK-sentral ved 
Ullevål sykehus har bruken av Nødnett 
åpnet for nye arbeidsmåter og enda bedre 
samarbeid. Dette har gitt økt trygghet for 
personell i felt.

– Ville aldri gått tilbake til det gamle

Lederen ved 
AMK-sentralen
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Foto: Dag G. Nordsveen / Scanpix

le nettet
den en  erdedel av Norges befolk-
ning. Alle som ringer 113 i Oslo og 
Akershus kommer  l den sentralen.

– Vi mo  ar ca. 550–600 nødhen-
vendelser i døgnet, forteller Eriksen. 
– I  llegg kommer ambulansebes  l-
lingene som ikke er aku  e og andre 
henvendelser.

Eriksen innrømmer at han var 
skep  sk  l Nødne    l å begynne 
med. 

– Jeg var ikke så veldig posi  vt inn-
s  lt  l endringene som skulle kom-
me. Det gamle helseradione   hadde 
god dekning i vårt område, og var et 
kjent og kjært arbeidsverktøy som jeg 
hadde brukt i over 20 år. Jeg forstod 
ikke helt hvorfor vi skulle ha et ny   
system.

– Hadde det gamle ne  et noen 
svakheter?

– Ja, helt klart. For eksempel var 

det ikke avly   ngsfri  . Vi må  e bruke 
telefon for å kommunisere navn og 
personnummer på pasienter. Nå kan 
vi gjøre det over Nødne   gjennom 
en-  l-en-samtaler, sier Eriksen, som 
også peker på for den forbedrede lyd-
kvaliteten. 

– Lydkvaliteten i håndterminalene 
er fantas  sk, sier Eriksen. 

Eriksen syns likevel at det er et for-
bedringspotensial i en del av ekstra-



18

“

Bjørn Eriksen
Kons  tuert leder for opera  v 
seksjon ved AMK-sentralen på 
Oslo universitetssykehus

utstyret, som ørepropper og eksterne 
mikrofoner.  Ifølge lovverket skal man 
ikke røpe noe som gjør at andre for-
står hvem pasienten er, derfor kan vi 
ikke utveksle opplysningene i en tale-
gruppe der fl ere ly  er.  

Ute i det off entlige rom bruker 
helsepersonell derfor o  e en-  l-en-
samtaler i stedet for talegrupper. For 
å være helt trygg bruker man også 
o  e ekstrautstyr som ørepropper og 
monofon og for å ivareta pasientenes 
personvern. Erfaringene fra de første 
brukerne gjør at man nå er i gang med 
å videreutvikle de  e ekstrautstyret 
slik at det blir ennå bedre. 

– Hvis du kunne valgt å gå  lbake 
 l det gamle ne  et, ville du ha gjort 

det?
– Nei.

Tidskri  ske opplys-
ninger
Nødne   le  er kommunikasjonen 
mellom de tre nødetatene, og Erik-
sen ser de  e som en av de største 
fordelene med omleggingen. Trippel-
varsling er sam  dig varsling av alle tre 
nødetatene. Da sendes all  dskri  sk 
informasjon ut på den felles talegrup-
pen som de tre nødetatene bruker.  

– Hvis det er brann i en bygård, 
så kommer det informasjon om hvor 
mange beboere som er registret i fol-
keregisteret på den adressen, forkla-
rer Eriksen. – De  e er opplysninger vi 
trenger, og som vi per i dag ikke har 
 lgang på selv. Det er poli  et som 

«leser ut» informasjonen i felles tale-
gruppe. Informasjonen er vik  g ikke 
bare for de  e oppdraget, men også 
for å planlegge de andre oppdragene 
som venter på oss. 

Om første enhet som ankommer 
stedet oppdager at innkjøringsveien 
det er naturlig å bruke er blokkert, er 
også det  dskri  sk informasjon som 
må deles med de to andre nødeta-
tene. Det samme med informasjon 
om rasfare, eksplosjonsfare og andre 
trusler.

Første enhet som ankommer ste-
det skal all  d informere om at den er 
ankommet og avgi en statusrapport. 
Hvis det er ambulansen som er først 
ved bygården det er varslet brann fra, 
kan ambulansepersonellet melde på 

den felles talegruppen at de ser ikke 
noe røyk utenfra. De andre etatene 
melder hvor langt unna de befi nner 
seg. 

– Inne i oppgangen ser kanskje 
ambulansepersonellet at det ryker ut 
fra en dør, og da er det veldig ny   g 
å vite hvor langt unna brannvesenet 
er, forklarer Eriksen. – Denne infor-
masjonen kan ambulansepersonellet 
bruke  l å vurdere om de skal vente 
 l brannvesenet er fremme, eller ta 

seg inn på egen hånd.

 

Ifølge Eriksen er mye av samhand-
lingsprosedyrene mellom de tre nø-
detatene beskrevet i instrukser fra 
sentralt hold. Han legger  l at man 
lokalt kan gjøre  lpasninger.

For øvrig skryter han av samarbeid 
med de andre nødetatene. I Oslo og 
Akershus møtes nødetatene jevnlig 
og utveksler erfaringer, og har også 
felles øvelser. 

– Samarbeidet har vært veldig bra 
lenge. Nå har Nødne   bidra    l at vi 
har få   enda mer felles. Nødne   er et 
hyppig samtaletema når vi møtes, og 
vi har en veldig god erfaringsutveks-
ling.

De tre nødetatene gir også hver-
andre instruktørstø  e og s  ller på 
hverandres fagdager.

– Blir eff ekten av Nødne   større 
når man har et godt samarbeid mel-
lom etatene?

– Det er min klare menig, ja. In-
gen tekniske løsninger kan overvinne 
motvilje mot å samarbeide, og man 
må derfor møtes og snakke sammen 
og prøve å forstå hverandre. De jevn-
lige møtene har blant annet bidra    l 
at de andre to etatene nå forstår mer 
av helses u  ordringer med å ivareta 
taushetsplikten. Når vi holder  lbake 
informasjon, er det ikke for å s  kke 
kjepper i hjulene på poli  et, men for 

Nødnett har 
overlegen 
brukerfunksjon
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å besky  e pasienten. Om en person 
får en overdose i et rusbelastet miljø, 
så kan vi ikke fortelle poli  et hvem 
de  e er. Den personen har like mye 
re   på personvern som alle andre. 

Eriksen understreker at de tre nød-
etatene har felles interesse i å redde 
liv og begrense skader. Sam  dig har 
nødetatene ulike roller å ivareta. 

– Selv om vi samarbeider te  , må 
vi også holde på rollene våre. Derfor 
trenger vi å møtes og bli kjent. Når 
man er bli   kjent, og trygg på hver-
andre, er det mye le  ere å snakke om 
det som kan være li   vanskelig. Økt 
rolleforståelse er et kon  nuerlig ar-
beid, og nødetatene må derfor fort-
se  e å møtes.

 

Trygghet for personell i 
felt
Primærhelsetjenesten er på vei inn 
som brukere i Nødne  . Også legene 
vil da få håndholdte terminaler  l å 
bruke i nødkommunikasjon. Eriksen 
antar at leger i vakt er de som kom-
mer først. Han ser fl ere fordeler med 
at leger i primærhelsetjenesten får 
 lgang  l Nødne  .

– En lege som på vei  l et ulykkes-
sted, vil da ha samme  lgang på in-
formasjon som de andre nødetatene, 
og det er vik  g med tanke på legens 
sikkerhet. 

Ifølge Eriksen er fl ere områder 
innen primærhelsetjenesten som har 
bruk for Nødne  . 

– I Oslo er det nærliggende å tenke 
at enheten for oppsøkende rus kom-
mer på Nødne  , det samme med psy-
kisk helse og ambulerende tjenester. 
Ved å ha en direkte kommunikasjon 
inn  l AMK, vil det øke sikkerheten for 
personellet i de enhetene.

Tekst: Jan P. Solberg

Å ta i bruk Nødnett krever
planlegging
Overgangen til Nødnett 
er utfordrende og krever 
mye arbeid, sier Bjørn 
Eriksen ved AMK-sen-
tralen på Oslo univer-
sitetssykehus.

– Det har vært masse egeninnsats, 
og det syns jeg AMK-sentraler, 
ambulanseavdelinger, lu  ambu-
lanseavdelinger og andre som skal 
ta i bruk Nødne   bør vite om, sier 
Eriksen. 

– Systemet krever at man lærer 
å bruke det ut over det tekniske. 
Man må lære seg å utny  e mulig-
hetene som ligger i det nye nød-

ne  et,  l beste for pasienten. 
– Har du noen råd  l AMK-sentra-

ler som skal ta imot Nødne  ?
– Jeg vil anbefale alle å få bru-

kerne  dlig på banen, og oppfordre 
dem  l å s  lle spørsmål for å få klar-
het i hva Nødne   er. Det er vik  g å 
ha med slu  brukeren i prosessen, 
det er slu  brukeren som kjenner  l 
de daglige u  ordringene, og vet hva 
slags konsekvenser endringene vil få 
for hverdagen. Besøk gjerne AMK-
sentraler som har ta   i bruk Nødne  . 
Snakk gjerne uformelt over en kopp 
kaff e, da får man gode svar. De som 
allerede har ta   Nødne   i bruk, vil 
jeg oppfordre om å dele erfaringer.

Opplæring til alle
Alle som bruker Nødne   skal ha op-
plæring først. Operasjonsledere ved 
AMK-sentralene er superbrukere, og 
må gjennom et grunnkurs eksternt. I 
 llegg får de også intern opplæring. 

Brukere som jobber med håndtermi-

nal, må gjennom et kurs som varer 
en dag. Ved Oslo Universitetssykehus  
har opplæring i Nødne   bli   en inte-
grert del av AMK-grunnkurset.



20

Det er etablert en prosjektorganisa-
sjon for å legge  l re  e for at helse-
tjenestene i kommunene og spesia-
listhelsetjenesten er rustet  l å løse 
oppgavene og forpliktelsene i forbin-
delse med mo  ak av utstyr, og lokale 
tekniske og organisatoriske forbere-
delser. 

Helsedirektoratets nødne  pro-
sjekt har en koordinerende rolle mel-
lom de regionale helseforetakene og 
kommunehelsetjenesten.

Det skal installeres  l sammen 
rundt 300 nye operasjonssentraler 
ved legevaktsentraler, AMK-sentraler 
og aku  mo  ak. Ambulanser, helikop-
tre og båter skal ha kjøretøymonterte 

radioer, mens ambulansepersonell og 
leger i vaktordning skal ha håndhold-
te radioterminaler. 

Nødne  et skal bli helsetjenestens 
primære samband og ersta  er det 
analoge Helseradione  et. Nødne   
vil styrke mulighetene  l å koordine-
re og samordne en økende mengde 
oppdrag.

For fl ere opplysninger om Nødne   i 
helsetjenesten, kontakt Helsedirek-
toratet, telefon 810 20 050. Epost:  
postmo  ak@helsedir.no

Helsedirektoratet

Fra en operatørplass ved en av helses 113-sentraler. 

Helsedirektoratet har ansvar for å koordinere 
innføringen av Nødnett i helsetjenesten.
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Brannsjefen
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Asker og Bærum brannvesen var med 
i første byggetrinn av Nødne  .   – Vi 
trodde vil skulle få et ny   ne   og nye 
radioer, sier Hjort. Det viste seg å 
være mye mer arbeid enn de trodde.

– Mange barnesykdommer er ry-
ddet unna e  er hvert som systemene 
har bli   ta   i bruk, understreker 
Hjort.  Arbeidet  l de første brannves-
enene som gikk inn i Nødne  , foren-
kler prosessen for nye brannvesener 
som kommer  l. 

Ny kompetanse
Innføringen av Nødne   har krevd en 
annen type kompetanse enn bran-
nvesenet vanligvis har. Blant annet 
har det vært en krevende oppgave 
å konfi gurere oppdragshåndterings-
verktøyet (Vision) slik at de rik  ge 
ressursene blir kalt ut  l forskjellige 
hendelsene. Er det en brann, må 
bestemte biler kalles ut. Er det en ul-
ykke ved vann, må man ha helt andre 
ressurser ut  l skadestedet. Denne 
konfi gurasjonen se  es foreløpig opp 
lokalt. Prosessen kan med fordel bli 
enklere, mener Hjort. 

En tekniker og en egen ressursper-
son er bli   nøkkelpersoner i arbeidet.

– Fordelene med Nødne   er store, 
sier Anne Hjort. Det er ikke tvil om 
at ledelsen av operasjonene blir en-
klere.  De som har ha   dårlig radio-

dekning før, kommer  l å få stor ny  e 
av god radiodekning. Det vil nok bli 
enda mer merkbart utover i landet. 
Asker og Bærum er et lite, oversiktlig 
geografi sk område, derfor opp-levde 
vi å ha god dekning før også. 

– Men i store deler av landet er 
det jo ikke slik, påpeker Hjort. 

Gjør fordelene synlige
Sam  dig understreker hun at forde-
lene ikke nødvendigvis er direk-
te synlige for alle mannskapene.
 – Hvis jeg skulle gjort noe annerledes, 
må  e nok det være å involvere be-
redskapsavdelingen, mannskapet 
som rykker ut ved hendelser, i større 
grad. De største fordelene er kan-
skje ikke like synlige for dem som for 
110-sentralene, som ser umiddelbar 
ny  e. 110-sentralene får mye arbeid 
i forbindelse med å innføre og ta i 
bruk Nødne   med alle de nye kon-
trollromsløsningene. Når fordelene 
er såpass tydelige for dem, er det lik-
evel enklere å godta merarbeidet ved 
innføringen og endringene i måten 
det daglige arbeidet gjøres på. 

Det tar  d og krever øvelse før nye 
ru  ner si  er i ryggmargen på folk. Da 
er det vik  g å vise hvorfor disse en-
dringene er nødvendige. 

Hjort råder andre som skal ta i 
bruk Nødne   at de tydelig må vise 

hvordan Nødne   og de nye kon-
trollromsløsningene kan bidra  l at 
tredjeperson kan få hjelp, raskere og 
bedre. 

– Vi er jo alle først og fremst 
oppta   av at det skal bli best mulig 
for tredjeperson, fastslår Hjort.   
– Brannvesenets innsats er en helhet, 
fra beskjeden om brann kommer  l 
110-sentralen –  l bilene er på plass 
og det er vann på første slange, for å 
si det li   enkelt. Dersom man totalt 
se   sparer  d er det vik  g! 

Tekst og bilder: Gunnel Helmers /DNK   

Fordelene med Nødnett er store, men 
ikke undervurder arbeidet som kreves 
ved innføringen, er rådet fra brannsjef 
Anne Hjort. 

– Lettere å lede 
operasjonene
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“Fordelene med Nødnett er store. 
Det er ikke tvil om at ledelsen av 

operasjonene blir enklere.  

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB)

DSB som nasjonal brann-
myndighet er gitt ansvar 
for å lede innføringen av 
Nødnett til brannvesen og 
110-sentraler. 

Herunder ligger ansvaret for å 
sikre at utstyr og løsninger som le-
veres i prosjektet tas i bruk på en slik 
måte at fastlagte oppgaver ivaretas, i 
henhold  l krav i lovverket. 

De  e innebærer etablering av et 
innføringsprosjekt som sikrer at det 
enkelte brannvesen og 110-sentral 
selv er i stand  l å mo  a den tekniske 
leveransen. 

Innføringsprosjektet skal sikre at 
110-operatører og brannmannskaper 

gjennomfører den nødvendige opp-
læringen, og det skal ivareta etatsan-
svaret for utvikling av egentes  ng og 
brukertes  ng.

Prosjektet skal ivareta behov for 
beslutninger om, og lede arbeid som 
er felles for brannvesen/110-sentral-
er i Norge.

Flere opplysninger fi nner du på 
www.dsb.no
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Kjernenett

Transmisjonsnett

Radionett

Alarmsentral Brann

Politiets operasjonssentral

AMK

Legevakt

Nødnett er et eget, separat radionett, bygget spesielt for rednings– og be-
redskapsbrukere. For å snakke i nettet må man ha godkjente Nødnett-
terminaler. 

Litt teknisk om Nødnett

Sikkerhet er spesielt vik  g i Nødne  . 
Kommunikasjonen er sikret på fl ere 
måter, blant annet ved kryptering. 
Der nødetatenes gamle samband  
kunne avly  es, er Nødne   bygget for 
å sikre kommunikasjonen. 

Ne  et er laget for å være robust. 
Blant annet er vik  ge ne  elementer 
dublert for å redusere muligheten for 
at en enkelt feil skal kunne gi u  all 
av ne  et.  Er det feil e   sted, brukes 
det andre elementet. Linjene mellom 
ne  elementer som basestasjoner og 
svitsjer er også doble. Vik  ge ne  el-
ementer har løsninger for reserve-
strøm. 

TETRA-standarden
Standarden Nødne   er bygget over 
heter TETRA, og  er utviklet for å 
dekke behovene for kri  sk kommu-
nikasjon, blant annet i nødetater. 
Et TETRA-ne   som Nødne    lbyr 

sikret, kryptert radiokommunikasjon 
i forhåndsdefi nerte grupper. I  llegg 
er det mulig å gjennomføre en  l en-
samtaler, og overføre data i moderate 
has  gheter.

Bruk av en standard gir større 
sannsynlighet for at det fi nnes utstyr 
fra mange leverandører når brukerne 
skal velge radioer og  lbehør.   TET-
RA-teknologien er i bruk i mange land 
over hele verden, både i nødetater og 
i virksomheter med spesielt høye krav 
 l kommunikasjon ved hendelser. 

Basestasjoner
For å få Nødne  -dekning, må man 
ha basestasjoner. Nødne  -basestas-
jonene sender og mo  ar radiosig-
naler  l radioterminalene. Basestas-
jonene er ikke plassert  lfeldig, men 
slik at de skal gi god Nødne  -dekning 
 l ny  e for befolkningen. Det er et 

omfa  ende arbeid å fi nne gode plas-

seringer for mastene. Man beregner 
forhold som topografi , avstand og 
dekning fra andre basestasjoner i om-
rådet. Nødne   vil på landsbasis få om 
lag 2000 basestasjoner. 

Kjernene   og transmis-
jonsne   
Kjernene  et er “intelligensen» i 
Nødne  . Kjernene  et består av 
fl ere sentrale datamaskiner (såkalte 
svitsjer). Kjernene  et og basestas-
jonene er kny  et sammen gjennom 
et transmisjonsne  , det vil si data-
linjer med stor datakapasitet. Trans-
misjonsne  et vil bestå av enten faste 
dataforbindelser, som for eksempel 
fi berlinjer, eller radiolinjer. Radiolin-
jer brukes gjerne for dataoverføring 
mellom to basestasjoner når det er 
fri sikt mellom stasjonene. 
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“Nødnett er en 
statlig investering 
som må komme 
samfunnet til 
gode i størst 
mulig grad.

“DNK eier og har 
ansvaret for drift 
og utvikling av 
Nødnett.  Mo-
torola står for 
daglig drift. 

 

Ansvaret omfa  er blant annet dri  -
skvalitet, robusthet, dekning og sik-
kerhet i radione  et. 

 Daglig dri   av Nødne   er sa   
bort  l Motorola gjennom en oper-
atøravtale. 

– Motorola overvåker og ved-
likeholder ne  et fra et sentralt 
dri  ssenter, forteller Terje Myhre. 
DNK følger opp dri  skvaliteten og 
 lgjengeligheten i Nødne  , og sørger 

for videreutvikling i tråd med bruk-
ernes og beredskapssamfunnets be-
hov. 

DNK legger  l re  e for en mest 
mulig eff ek  v bruk av Nødne  -res-
surser gjennom blant annet planleg-
ging og oppfølging av funksjonalitet, 
konfi gurasjon av talegrupper, ytelses-
rapportering og planlegging for store 
begivenheter. 

– DNK har også ansvar for ut-

vikling og forsterkning av Nødne   og 
utvikling av nye tjenester, forklarer 
Terje Myhre. 

– Det s  lles strenge sikkerhetskrav 
 l alle parter som bruker Nødne  . 

DNK følger opp de  e blant annet ved 
å godkjenne alle endringer ved utsty-
ret som brukes opp mot Nødne  , og 
styrer de  e ved rammeavtaler, type-
godkjenninger og programmerings– 
og endringsru  ner.  

DNKs rolle 
– DNK er et forholdsvis ungt medlem av beredskapsfami-
lien, sier Nina Myren, leder for DNKs stab for strategi og 
analyse. Nødnett er noe helt nytt, et sikret samband for 
viktige samfunnsfunksjoner på tvers av sektorer. 

Direktoratet for nødkommunikas-
jon ble oppre  et i 2007 for å eie og 
forvalte Nødne  , og for å styre ut-
byggingsprosjektet. Dermed var en 
ny statlig aktør på plass. I starten 
var rollen i hovedsak kny  et  l byg-
ging av ne  et og levering av utstyr  l 
etatene. Men e  er at ne  et ble ta   
i bruk i 2010 har rollen som eier og 
forvalter av et Nødne   i daglig dri   
bli   stadig vik  gere.  

– Erfaring fra øvelser og ekstra-
ordinære hendelser viser at mye står 
og faller på om man klarer å kommu-
nisere godt. Det er ne  opp her Nød-
ne   er en vik  g ressurs fremover, og 
det vil være både klokt og ønskelig å 
få Nødne   og DNKs rolle inn i bered-

skapsplanverket. DNK ble oppre  et 
som en nøytral part for å sikre likever-
dighet mellom nødetatene. Gjennom 
Nødne   har staten bli   eier av kri  sk 
infrastruktur for sikker kommunikas-
jon, og DNK er statens kompetanse-
organ på området, fastslår Myren. 

Nina Myren
Strategidirektør i DNK

Foto: Olav Heggø/DNK

Terje Myhre
Avdelingsleder i DNK

Foto: Olav Heggø/DNK

– DNK eier Nødnett, og har ansvaret for drift og vider-
utvikling, forklarer Terje Myhre , leder for avdelingen 
for systemforvaltning og drift i DNK. 

Drift og viderutvikling
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“Etatenes drifts-
organisasjoner 
drifter ikke 
Nødnett, men 
sin egen etats 
Nødnett-utstyr. 

• Det er utviklet egne terminaler 
 l spesiell bruk, for eksempel  l 

helikopter, motorsykkel, snø-
scooter, båt, spaning og eksplos-
jonsfarlige miljøer.

• Nødne  -terminaler er laget 
primært for gruppesamtaler, 
men det er også mulig å bruke 
dem omtrent som en telefon. 
Selv der det ikke er Nødne  -
dekning, kan terminalene brukes 
som en jaktradio.

• Støy fra omgivelsene dempes, 
slik at talen kommer tydeligere 
frem. 

• En egen nødknapp gir bedre 
sikkerhet for personellet, og fun-
gerer som en alarm som varsler 
sentralen.  

• Egne mekanismer hindrer at 
utstyr som ikke er godkjent kan 
brukes i Nødne  . 

Hva skjer om noe går galt 
i kommunikasjonssentralen 
– eller om Nødnett-ter-
minalene må reprogram-
meres? Da går saken til 
en av etatenes driftsorgan-
isasjoner. 

Poli  ets Nødne  -utstyr dri  es av 
PDMTs avdeling på Jaren. Personellet 
bidrar også i poli  ets innføringspros-
jekt. 

Helses dri  sorganisasjon (HDO) 
på Gjøvik er etablert som en sentrali-
sert dri  sfunksjon for helsetjenest-
ens utstyr på AMK, aku  mo  ak og 
legevakter. 

DNK har få   ansvar for å etablere 
landsdekkende dri   av brannsek-

torens Nødne  -utstyr, og for andre 
brukere. Dri  sorganisasjonen har sin 
hovedbase i Moss. 

Personell i dri  sorganisasjonene 
er vik  ge for vellykket innføring av 
Nødne  . Dri  sorganisasjonene har 
skaff et seg vik  g kompetanse på 
Nødne  -systemene ved at de har 
vært med på oppbyggingen av dem.  

Drift av brukernes Nødnett-utstyr

Nødnett-terminaler fi nnes i 
mange forskjellige utgaver. 
Radioene kan være hånd-
holdte eller fastmonterte. 

Nødne  -terminal installeres i en lu  ambulanse. 

Nødnett-
terminaler
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Kommunikasjonssentraler

Brann har 110-sentraler, hos poli  et 
snakker man om operasjonssentral-
er. Helse har både sine store AMK-
sentraler i  llegg  l sentraler kny  et 
 l aku  mo  ak og legevakter. For å 

kunne koble disse ulike sentralene  l 
Nødne  , får de IT-løsninger og utstyr 
fra Nødne  -prosjektet. 

Med de nye løsningene kan oper-
atørene både prate med publikum på 
telefon over de vanlige kommersielle 
telefonne  ene, sam  dig som de sty-
rer innsatsen  l nødetatene gjennom 
Nødne  .   

Sentralene bedrer muligheten  l 
en eff ek  v innsats når sekundene 
teller. Operatørene får mulighet  l å 
styre ressurser, kommunisere på tvers 
av etater, og sørge for at rik  g per-
sonell med rik  g utrustning kommer 
frem så raskt som mulig.  

Sikkerhet for personell
Kommunikasjonssentralene i Nød-
ne   er bygget for å kunne  håndtere 
personellsikkerhet. Via GPS  er det 
mulig å se hvor radioene befi nner 
seg. Radioterminaler blir iden  fi sert, 

og personellet kan sende sikkerhets-
alarm  l sentralen. 

Medvirkning
Representanter for brann, helse og 
poli   har vært sentrale i å se  e krav, 
defi nere og forhandle frem sin egen 
etats kommunikasjonssentraler.  

Kort om sentralene
• Sentralene betjener tale– og 

datatrafi kk i Nødne  . Radio– og 
telefonhenvendelser håndteres 
via samme utstyr. Poli   og brann 
har valgt berøringsskjerm. Helse 
beny  er tastatur og mus.

• Sentralene tar imot sikkerhets-
alarmer.

• Operatørene kan følge alle 
samtalegrupper, og dirigere 
samtaletrafi kken  l ulike talegrup-
per dersom det er behov for det.

• Ved behov er det mulig for oper-
atørene å ly  e  l hverandre slik at 
de enklere kan hjelpe hverandre.

• Nødetatene har valgt passende 
løsninger for ressursoversikt, 
vaktlister og  lgang  l nødven-
dige databaser.

• Det fi nnes muligheter for blant 
annet hur  goppringning, konfer-
ansesamtaler, og å kringkaste et 
anrop  l fl ere talegrupper 
sam  dig.

Kommunikasjonssentralene som er koblet til Nødnett gir nødetatene 
muligheter til å styre personell og ressurser mest mulig effektivt, innen 
hver enkelt etat og på tvers av etatene. 

Foto: Gunnel Helmers/DNK

Foto: Gunnel Helmers/DNK
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En bred utnyttelse av Nødnett

Jostein Hesthammer
Markedssjef i Direktoratet 
for nødkommunikasjon
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I første omgang er det aktuelt at 
brukere som har et spesielt nært sam-
arbeid med nødetatene får  lgang  l 
Nødne  , sier Jostein Hesthammer, 
markedssjef i Direktoratet for nød-
kommunikasjon.  

E  er hvert vil andre brukergrup-
per med nød- og beredskapsroller 
også kunne komme inn i bildet. De  e 
har Stor  nget vært svært oppta   av. 
Nødne   er vik  g for brukerne både i 
det daglige og i en krise. Det er vik-
 g at DNK innfører nye brukere på en 

god måte, gir god opplæring slik at vi 
ikke får uønsket påvirkning på ne  et.

– Ambisjonen er en bred utnyt-
telse av Nødne  , understreker Hest-
hammer. Når ne  et blir landsdek-
kende, vil man kunne høste gevinster 

av bedre og mer eff ek  vt samarbeid 
mellom nødetatene og eventuelle an-
dre aktuelle brukere. 

– Det er vik  g at folk i hele landet 
merker at denne investeringen også 
kommer lokale kre  er  l gode, sier 
Hesthammer. 

En bred utnyttelse av Nød-
nett har vært et hovedmål 
helt fra starten av. Ved 
behandlingen av Nødnet-
tutbyggingen i 2011 under-
streket Stortinget nok en 
gang at fl ere brukergrupper 
skal få ta nettet i bruk. “  Nødnett skal bidra til 

et tryggere samfunn. 
Flere brukergrupper i 
nettet kan øke bruks-
verdien for alle.
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Under VM på ski i Oslo i 2011 fi kk 
Røde Kors Hjelpekorps låne 45 
Nødne  -terminaler. 

– En posi  v opplevelse. Vi 
håper vi får fortse  e å bruke Nød-
ne  , sier distriktsråd-leder Kai 
Roger Vatne i Oslo Røde Kors Hjel-
pekorps.

 Røde Kors fi kk en anelse om 
hva Nødne   kan bidra med i 
forbindelse med Holmenkollen 
skimaraton, drøye to uker før VM. 
Løypetraseen  l skimaraton går 
dypt inn i Nordmarka.

– Flere av våre folk meldte at 
Nødne   hadde god dekning langt 
inne i marka, sam  dig som de 
ikke hadde dekning på mobiltele-
fonene sine, sier Vatne.

Også under VM fungerte Nød-
ne   knirkefri  .

– Før må  e vi ha sa   opp re-
peatere ute på topper i Nordmar-
ka for å få dekning der vi trengte 
samband.  Nå kunne Røde Kors 
beny  e ne  et som allerede var 
der.  Der det gamle sambandet le   
ville gi   skurr og forstyrrelser, bød  
Nødne   på god lyd.

Mulighetene  l å samarbeide 
med nødetatene er i praksis gjort 
mye enklere med Nødne  . – Det 
er virkelig et godt verktøy, mener 
Vatne.

Røde Kors hjelpe-
korps vil gjerne 
bruke Nødnett

Fra  d  l annen trenger sikkerhets-
vaktene ved Stor  nget og departe-
mentene å kontakte nødetatene. 
Med Nødne   får de en enklere måte 
å håndtere kommunikasjonen på.

Ne  et brukes også som et verktøy 
i det daglige,  l samhandling og kom-
munikasjon innen vaktstyrken. 

Sikkerhetstjenesten ved Stortinget og 
departementene bruker Nødnett 

Kommunikasjonen mellom rednings-
ressurser på sjø og land har all  d 
vært en u  ordring på grunn av ulike 
sambandssystemer. Nå har redn-
ingsskøytene i Oslo  orden som en 
testordning få    lgang  l Nødne  , 
som de kan bruke i  llegg  l mari  mt 
samband.  

Redningsselskapet har rundt 20 
radioterminaler. Tilbakemeldingene 
er svært gode hi   l, både med hen-
syn  l bruk og radiodekning. 

Redningsskøytene i Oslofjorden

Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

Foto: Ingvar Johnsen / Redningsselskapet



30

NSB transporterer mange tusener av 
passasjerer daglig. De har ønsket å 
prøve ut Nødne   som et verktøy for 
å sikre passasjersikkerheten, for ek-
sempel ved evakuering ved ulykker 
og større hendelser. 

Verktøyene man skal bruke ved 
en krise, bør man bruke  l hverdags. 
De  e er vik  g for å sikre at man 
håndterer dem godt nok.  Derfor 
bruker kontrollørene også Nødne  -
terminalene når de kommuniserer 
seg i mellom om bord i toget, og ved 
dri  savvik som når man må ta i bruk 
buss for tog. 

Det er mulig for kontrollørene å 
kontakte både hverandre og NSBs 
dri  ssentral. Brukerne får økt trygg-
het i jobben, og kan be om hjelp fra 
kolleger om det oppstår ubehagelige 
situasjoner. Passasjerer blir evakuert fra et tog i forbindelse 

med en øvelse i Bærumstunnelen. 
Foto: Gunnel Helmers / DNK

NSB-kontrollørene tester Nødnett 
i østlandsområdet

Studiet gir 20 studiepoeng og har 
deltakere fra brann, helse og poli  . 
Instruktørene som utdannes skal dri-
ve opplæring av ansa  e fra sin egen 
operasjonssentral. Ved innføringen 
av Nødne   i poli  distriktene, må alle 
ansa  e ved operasjonssentralene på 
kurs i en uke ved Poli  høgskolens 
kurs– og øvingssenter i Stavern. Det 
er krav  l gjennomført og bestå   kurs 
for å få adgang  l Nødne  

Tjenestemennene som bruker 
håndholdt terminaler, får et dagskurs 
på sin egen arbeidsplass. 

– Felles utdanning gjør at de tre 
etatene blir mer ensartet og får tet-
tere bånd, sier Truls Fjeld, som under-
viser ved Poli  høgskolen i Stavern.

Opplæring i 
bruk av Nødnett

Når det iverkse  es søk eller red-
ningsaksjoner, koordineres innsatsen 
fra Hovedredningssentralen eller den 
lokale redningssentralen, det vil si 
operasjonssentralen i poli  distriktet. 
Hovedredningssentralen og de lokale 
redningssentralene varsler hveran-
dre. Stor  nget har gi   klart u  rykk 

for at også Hovedredningssentralen 
skal ta Nødne   i bruk, slik at red-
ningsressurser som for eksempel he-
likoptrene kan kalles raskere ut. 

Hovedredningssentralen vil bruke 
Nødnett

Politihøgskolen utdanner 
i samarbeid med Helsedi-
rektoratet og Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og 
beredskap instruktører i 
Nødnett. 
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DNK har ansvar for at vik  ge sam-
funnsfunksjoner har et trygt, robust 
og  dsmessig kommunikasjonssys-
tem. Nødne   skal være et verktøy for 
ledelse og samhandling i daglig virke 
og ved større hendelser.  

DNK skal gjennom sin rolle og 
kompetanse bidra  l å styrke samfun-
nets sikkerhet og beredskap.

DNK ble oppre  et 1. april 2007, og 
er underlagt Jus  s– og beredskapsde-
partementet.

Adresser og kontaktinfo
Interne  : www.dinkom.no
Epost: post@dinkom.no
Twi  er: @Noedne  

Postadresse: 
Postboks 7 Nydalen PIB, 0410 Oslo

Besøksadresse: 
Nydalen allé 37a, 
Oslo, 0484 Oslo

Telefon: 2300 5700
Fax: 2223 2941

Direktoratet for nødkommunikasjon 
Direktoratet for nødkom-
munikasjon (DNK) eier og 
forvalter Nødnett. Dette 
medfører et ansvar for 
etablering, forvaltning og 
videreutvikling av nettet i 
tråd med brukernes behov.  
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