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det er spennende og inspirerende dager 
for den som arbeider med Nødnett. 
Det pågår aktiviteter i hele landet for 
å sørge for at Nødnett rulles ut slik 

det skal. Det planlegges Nødnett-innføring i 
nødetatene, og flere politifolk, brannfolk og 
helsepersonell går gjennom opplæring for å 

kunne ta Nødnett i bruk. Det bygges base-
stasjoner, og det leveres radioterminaler 
og utstyr til nødetatenes kontrollrom. Det 
installeres radioterminaler i helikoptre og 
biler. Det pågår testing, optimalisering og 
kvalitetssikring. 

løSer utfordringer i felleSSKap
I august 2013 gikk Nødnett gjennom den 
aller mest kompliserte tekniske operasjonen 
som skal finne sted i løpet av utbyggings- 
perioden. Da ble Nødnett i hele første byg-
getrinn, det sentrale østlandsområdet, koblet 
til et nytt kjernenett. Det nye kjernenettet 
muliggjør sammenkobling av første trinn 
med Nødnett som nå bygges i hele landet. 
Oppgraderingen krevde at nødetatene var 
uten forbindelse til Nødnett i korte perioder, 
og måtte derfor planlegges godt og foran-
kres hos alle berørte parter. Omleggingen er 
et godt bevis for at de tre nødetatene, leve-
randøren og DNK kan løse svært avanserte 
utfordringer i fellesskap.

Oppgraderingen gjør Nødnett mer robust 
og gir nettet bedre funksjonalitet. Nå er 
Nødnett blant de mest moderne TETRA-        
nettverkene i Europa. 

Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.

AvAnserte utfordringer 

løses i fellesskap

DNK har ansvar for å styre 
utbyggingen av Nødnett i Norge. 

Direktoratet forvalter nettet. Et 
felles digitalt samband for nød- og 

beredskapstjenester skal bidra 
til et tryggere og mindre sårbart 

samfunn. 

DNK bLe oppreTTeT 1. april 
2007, og er underlagt Justis- og 

beredskapsdepartementet.

direktoratet for 
nødkommunikasjon 

framtidenS nødKommuniKaSjon
Nødnett brukes allerede i dag som databærer 
for mindre mengder data. Framtidens nød- 
etater kommer til å bruke dataapplikasjoner 
i større grad enn det de er klare for å gjøre 
i dag. Foreløpig finnes det ikke én enkelt 
teknologi som dekker alle nødetatenes fram-
tidige behov for rask, gruppebasert tale og 
dataoverføring av større datamengder.  Dette 
er løsninger som ligger mange år fram i tid, 
og DNK bidrar i det internasjonale arbeidet 
for å sikre standarder på feltet. 

I mellomtiden arbeider DNK for å tilby 
nødetatene raskere dataoverføring over Nød-
nett enn det nettet håndterer i dag. 

innBliKK
I dette magasinet kan du få innblikk i deler 
av arbeidet med Nødnett. Blant annet finner 
du artikler om hvordan Nødnett fungerer, 
om innendørsdekning, hvordan utbyggingen 
går, hva noen av kjernebrukerne og andre 
beredskapsbrukere mener, og litt om hvordan 
andre land arbeider med dataoverføring for 
nødetater. 

Tor Helge Lyngstøl
 



Innhold     3

Nødnett-magasinet

opplag: 4000

Utgitt: Oktober 2013

ISbN: 978-82-999002-1-8

Trykkeri: Follotrykk AS

redaktør: Gunnel Helmers

redaksjon: Helena Sæter, 
Helene Engen, Laura Svenheim 
og Morten Ellingsen

Design: C media Norge AS
St. Olavs gate 28, 0166 Oslo
Tel: 21 37 70 75

Kontaktinformasjon
postadresse: 
Postboks 7 Nydalen PIB
0410 Oslo 

besøksadresse:
Oslo:
Nydalen allé 37a
0484 Oslo

Moss: 
Solgaard Skog 15
1599 Moss

Telefon:
Sentralbord: +47 23 00 57 00
Faks: +47 22 23 29 41

E-post:
post@dinkom.no

pressekontakt: 
Telefon: +47 992 08 908
E-post: presse@dinkom.no

Twitter: @Noednett

Web: www.dinkom.no

Leder
Innhold

nødnett i drift
Sikker kommunikasjon når det 
gjelder
Hvordan fungerer Nødnett?
Hva tror folk om Nødnett?
Innendørsdekning i Oslo-området
Sikrer kvaliteten
Reservestrøm i Nødnett

BruKerne
Politi
– Eit utfordrande og lærerikt 
eventyr 
Kompetanseheving gjev tryggleik
Politidirektoratets 
SAMPOL-program
Helse
Bedre pasientbehandling med 
Nødnett
Helsedirektoratet
HDO
Brann
Enklere samarbeid
Direktoratet for samfunnssikker-
het og beredskap

2
3

4

6
8

10
12
12

14
14

16
17

18
18

18
19
20
20
21

22

22
22
22

24 

25

26
28
30
31
31

32
32

34
36

38
38

Sikrar dekning i 
departementsbygga
Gjør hjelpearbeid mer effektivt
Betre ressursstyring
Nødkommunikasjon over 
landegrensene
Spennende prøveprosjekter med 
nye brukergrupper
Essensiell kommunikasjon

utBygging
Grundig til verks for god dekning
På jobb for tryggleiken
Samhandling frå fyrste stund
Tenker Nødnett i alle settingar
Når byggest det i ditt distrikt

nødKommuniKaSjon
Data til Nødetater i Belgia
Det britiske nødnettet tålte OL i 
London
USAs FirstNet
Fire beredskapssjefer om 
Nødnett 
Beredskapsaktøren DNK 
Erfaringer etter øvelse Tyr



erfaringen viser at svært mange av oss 
vil prøve å bruke mobiltelefonen når 
situasjonen enten er fantastisk eller 
forferdelig. Det kan gjelde store 

katastrofer, sportsarrangementer eller popu-
lære konserter. 

Nødnett påvirkes ikke av de kommersielle 

mobilnettene. Det er et eget radionett, bygget 
for nødetatene, helsetjenesten, og andre som 
har en rolle i beredskap, nødhjelp og red-
ning. Det kan bli fatalt hvis nødetatene må 
stå i samme telefonkø som alle andre. Det 
ville gjort kommunikasjon i krisesituasjoner 
saktegående og utrygg. 

Sikker kommunikasjon 
når det gjelder
Når mange personer samles på samme sted, kan det bli 
trangt om plassen i mobilnettene som de aller fleste av 
oss bruker. Hvis svært mange prøver å ringe, bruke data, 
sende SMS eller MMS samtidig, kan hele mobilnettet bryte 
sammen.  
Tekst: Morten Ellingsen  Foto: PAUL S. AMUNDSEN BT

– De som kom bort fra følget sitt under 
Kaizers-konserten sist lørdag, måtte pent 
nyte den i ensomhet. Allerede før oppvar-
mingsbandet var ferdig, gikk mobilnettet 
i kne. Ikke før halvveis ut i den nesten tre 
timer lange konserten var det mulig å få sendt 
gjennom en tekstmelding. Det skrev Bergens 

Tidende etter konserten. 
Slike situasjoner er en av årsakene til at 

man trenger Nødnett som et dedikert nett 
som er garantert tilgjengelig for nød- og 
beredskapsaktører. Med Nødnett kan nød- 
etatene på stedet snakke sammen selv om 
mobilnettene skulle gå ned. 

sammenbrudd i mobilnettet skjedde for eksempel da 
Kaizers orchestra spilte avskjedskonsert i Bergen i sep-
tember 2013. folk mistet kontakten med hverandre og 
omverdenen. 
Tekst: Morten Ellingsen   Foto: PAUL S. AMUNDSEN BT

«ompa til 
moBilnettet dør»Ambulansetjenesten, vaktlegene 

og pleie- og omsorgstjenesten 
i Rakkestad har testet ut 

Nødnett med suksess. Å benytte 
Nødnettradioer gir høyere 

trygghet og effektivitet. Nødnett 
kobler helseressursene sammen 

slik at de utgjør et tettere lag 
med bedre samspill. 

Det er konklusjonen etter 
at kommunen har deltatt i 

et pilotprosjekt i samarbeid 
med Sykehuset Østfold HF og 

Helsedirektoratet. I rapporten 
kommer det frem at Nødnett 

forenkler og forsterker 
samhandlingen.

legger bort 
mobiltelefonen 
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Da tenåringshelten Justin Bieber 
gjestet Oslo og Telenor Arena i 
april 2013, fikk både de kom-
mersielle mobilnettene og Nød-
nett virkelig testet kapasiteten. 
Tusenvis av entusiastiske Belie-
bers herjet Oslo og Fornebu 
i tre dager til ende og skapte 
massive mengder ekstra telefon-
trafikk. Såpass mange festglade 

mennesker gjorde også at trafik-
ken i Nødnett steg markant.

Særlig for ellers rolige For-
nebu. Like før konsertstart gikk 
det over 100 samtaleminutter per 
time over Nødnett. Men Nød-
nett bestod testen og var fullt 
tilgjengelig for nødetatene gjen-
nom alle de tre konsertdagene. 

Nødnett taklet tre 
dager med Bieber

Folk mistet kontakten med omverden da Kaizers Orche-
stra spilte avskjedskonsert i Bergen i september 2013. 

Begeistret ungdom satte mobilnettene 
på prøve.

Tekst: Morten Ellingsen  Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix
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ca. 2.100 basestasjoner
som vil gi dekning til fastlands-norge

40.000 radioterminaler
til politiet, helsetjenesten, brannvesenene 
og andre beredskapsbrukere

110

112
113

Når uhellet intreffer, ringer 
innbyggerne til nødnumrene: 
110 for brannvesenet,  
112 for politiet eller  
113 for ambulanse.

Nødsamtalen kommer frem til en 
av etatens kommunikasjonssentra-
ler. Nødnett-utstyret setter kom-
munikasjonssentralen i stand til å 
kommunisere både over Nødnett 
og telefonnettet. Slik kan sentralen 
varsle nødvendige ressurser, også 
de andre etatene, og koordinere 
utrykningen.

Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- 
og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat 
radionett basert på TETRA-standarden. Det er primært et 
samband for tale i grupper, men gir også mulighet til å sende 
meldinger (SDS) samt begrenset overføring av data.
Tekst: DNK  Illustrasjon: Laura Svenheim, DNK

Hvordan fungerer Nødnett?

nødnett-prosjektet omfatter 
aktiviteter for å bygge nødnett 
i hele norge, innføre nytt utstyr 
hos nødetatene samt etablering 
av drift og vedlikehold.  
Prosjektet leverer blant annet:
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Det er via basestasjonene at radiotermi-
nalene kommer i kontakt med hverandre. 
Basestasjonene er plassert slik at de skal 
gi god Nødnett-dekning til nytte for befolk-
ningen. Tilsammen utgjør basestasjonene 
radionettet.

Basestasjonene er koblet sammen via kjer-
nenettet ved hjelp av transmisjonsnettet. 
Transmisjonsnettet består av radiolinjer og 
fiberkabler. 

Kjernenettet består av nettverkets 
sentrale komponenter, altså «intel-
ligensen» i Nødnett. Kjernenettet 
styrer all trafikk i Nødnett, og 
bestemmer hvilke radioer som har 
tilgang.

nettetS oppBygging

Radionett

Transmisjonsnett

Kjernenett

Nødnett-infrastrukturen består av en rekke basesta-
sjoner med radioantenner (radionett), overførings-
linjer (transmisjonsnett) og sentrale nettverkskompo-
nenter (kjernenett).

27 operasjonssentraler for politiet

19 110 sentraler for brannvesenene

19 AMK-sentraler, 55 akuttmottak, i underkant av 150 legevakt-
sentraler og 2 mobile opplæringssentre for helsetjenesten

Nødnett

Nødnett gir nødetatene mulighet 
til å kommunisere sømløst på 
tvers av organisatoriske og 
geografiske grenser, samtidig 
som det er mulig for en gruppe å 
snakke uforstyrret på nettet uten 
at andre brukere har adgang til 
informasjonen.

Hvordan fungerer Nødnett?
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for hvilket inntrykk sitter folk igjen 
med?
DNK har undersøkt saken, og 
funnet at det er stor usikkerhet 
blant folk. Få vet hva Nødnett er, 

og mange tror det er noe annet enn det det 
faktisk er. 

– Det er selvfølgelig ikke viktig om få vet 
hva Nødnett er, sier Marianne Storrøsten, 

fagansvarlig for evaluering og analyse i DNK. 
– Nødnett brukes tross alt ikke av folk flest, 
men av brannvesen, politi og helsetjenesten, 
og av personer med en rolle innen beredskap, 
redning og samfunnsviktige funksjoner.  

– Men når feiloppfatningene florerer, kan 
resultatet fort bli at det tas viktige beslut-
ninger som påvirker oss alle basert på dårlig 
faktagrunnlag. I tillegg kan det føre til at 

aktører som bør bruke Nødnett ikke blir 
med, sier Storrøsten.  Dette kan fort gå ut 
over evnen til å takle store kriser og mindre, 
mer hverdagslige utfordringer. 

folK har lav KunnSKap 
Kun to av tre har hørt om Nødnett. Blant 
disse er det stor usikkerhet om nettet finnes 
der de bor, og hva det faktisk er. 

Hva tror folk om 

nødnett? 
I de siste årene har det vært mange som har ment mye om 
Nødnett i mediene.  Flere av disse oppslagene bærer preg av 
forvirring rundt hva Nødnett faktisk er, og hvilke formål Nød-
nett er ment å fylle. Det er ikke vanskelig å forstå at folk kan 
begynne å undre. 
Tekst: Gunnel Helmers, DNK Illustrasjon: Laura Svenheim, DNK/Tagxedo
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Om lag en av fire av de som har hørt om 
Nødnett, mener det handler om nødnumrene 
110, 112 og 113.        

– Det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor 
folk tror at Nødnett er det samme som nød-
numrene. De aller fleste vet de finnes, og at 
det er slik man kan nå nødetatene når det 
trengs, mener Storrøsten.  

En av fem mener, som riktig er, at Nødnett 
er et samband for politi, brann og helse. En 
av fem har hørt om Nødnett, men vet ikke 
hva det er. 

flere er SiKre på at nødnett er 
Bygd ut der de Bor, Selv om nettet 
iKKe er tatt i BruK der ennå 
Da dataene ble samlet inn, var nettet bare tatt 
i bruk i Østfold, Akershus, Søndre Buskerud 
og Oslo. Mange av personene i det utbygde 

området har 
fått med 

seg at 

Nødnett finnes der.  
Fire av ti av respondentene i Nord-Norge 

mener at Nødnett er bygd ut der. På Sør-
landet, Vestlandet og i Midt-Norge, mener 
mer enn hver tredje person at Nødnett også 
finnes hos dem.  

– Snart får de rett, sier Storrøsten. Nødnett 
står ferdig til bruk i stadig flere områder frem 
mot utgangen av 2015. Da skal Nødnett ha 
dekning i hele landet.  

– BruKerne er miSfornøyde, tror 
folK
De spurte tok stilling til følgende påstand: 
«Brukerne, brannmenn, ambulansepersonell, 
helsevesen og politifolk, er fornøyde med 
Nødnett». 

Det viser seg at et flertall av de spurte har 
inntrykk av at brukerne er ganske misfor-
nøyde med Nødnett.  

– Våre brukerundersøkelser sier noe annet, 
opplyser Marianne Storrøsten. Både i 2010 
og 2012 ble det gjennomført brukerunder-
søkelser. Den jevne erfaringen er at det er 
svært positivt for brukerne å gå over fra gamle 
samband til Nødnett. 

folK tror nødnett har dårlig deK-
ning, Både ute og inne

Intet radionett kan garantere dekning i 
hver krik og krok. Likevel viser målinger 

at Nødnett faktisk har god dekning 
der det er utbygd. 

De spurte ble bedt om å ta stil-
ling til påstanden «Nødnett har god 
dekning der folk bor og ferdes». Av 
de som har hørt om Nødnett, er 
bare to av ti personer enig i påstan-
den, mens fire av ti er uenige.

Til den andre dekningspåstan-
den «Nødnett har vanligvis dek-
ning innendørs», sier også to av 
ti seg enige i påstanden, mens tre 
av ti er uenige. 

– I 2012 hadde flere personer 
en positiv oppfatning av deknin-
gen i Nødnett, både inne og ute, 
så tyngdepunktet har flyttet seg i 
negativ retning, sier Storrøsten.  

– Det er også verdt å merke seg at «vet 
ikke»-gruppen har blitt større i 2013. 

– Det at så få vet hva Nødnett er har gitt 
en god del rare utslag, mener Storrøsten.  
– Blant annet har vi sett oppslag i mediene 
om at togtrafikken i hele landet hadde stop-
pet opp som følge av at «nødnett for tog var 
nede», selv om togstansen var forårsaket av 
et helt annet nett - telenettet for togfrem-
føring (GSM-R). Vi har sett oppslag om at 
Nødnett ikke virker når det i realiteten har 
vært vanskelig å ringe nødnumrene 110, 112 
eller 113.  

– Det er ikke uvanlig at det trekkes gene-
relle slutninger utfra enkeltsaker i mediene. 
Det er ikke rart om oppfatningene til folk 
som ikke nødvendigvis har førstehåndskunn-
skap om Nødnett blir påvirket av dette. 

– For oss er det viktig å ha godt og syste-
matisk belegg for hvordan nettet faktisk er og 
virker. Våre målinger viser at det er generelt 
god dekning i Nødnett, både innendørs og 
utendørs. 

folK SynS nødnett er viKtig
Selv om den generelle kunnskapen om Nød-
nett er lav, er forventningene skyhøye. Ni 
av ti som har hørt om Nødnett, er enige i 
påstanden «Jeg forventer at Nødnett fungerer, 
selv når andre systemer er nede». 

Åtte av ti mener det er viktig at andre ikke 
kan lytte til hva helse, politi og brann sier 
over sambandet, og at Nødnett er en viktig 
og riktig samfunnsinvestering.  

Marianne Storrøsten, fagansvarlig 
for evaluering og analyse i DNK. 

 Telefonintervjuer i uke 35 og 
36 i 2013, foretatt av Sentio 

Fakta om 
Undersøkelsen:

 Tilsvarende undersøkelse ble 
foretatt i uke 40 i 2012 
 1000 personer fra hele 

landet deltok



Norges største by, Oslo, skaper utfordringer både for 
vanlige mobilnett og for Nødnett. Det finnes mange 
store, tette bygg med flere kjellernivåer, mye metall 
og tykk betong.

oslo-området er dekningsmessig 
vanskelig både for vanlige mobil-
nett og for Nødnett, fordi det 
finnes mange store, tette bygg med 
flere kjellernivåer, mye metall og 

tykk betong. 
Derfor har DNK målt opplevd talekva-

litet i Nødnett i mer enn 100 store bygg i 
det første utbyggingstrinnet. På listen står 
bygg der mange mennesker ferdes, eller som 
inneholder viktige funksjoner. Det ble blant 
annet målt i kjøpesentre, kinoer, museer og 
andre kulturbygg, samferdselsknutepunkter, 
mediehus, områder for energiproduksjon, 
rettssaler og andre viktige bygg. 

– Målingene viser at Nødnett har god 

dekning fra første etasje og opp i nær sagt 
alle de testede byggene. Jo lenger ned i eta-
sjene under bakkeplan, jo flere dekningshull 
opplevde DNKs representanter, selv om man 
kunne måle en god del dekning også i under- 
etasjer, sier Cecilie Løken, avdelingsdirektør 
for systemforvaltning og drift i DNK.

– Det er viktig å merke seg at Nødnett 
har spesielt god innendørsdekning om man 
bruker en spesialradio som videreformidler 
og forsterker radiosignalene lokalt, en gate-
way/repeater. Muligheten til dette er en av 
Nødnetts svært viktige egenskaper, forklarer 
Løken.

Muligheten til å kunne benytte en annen 
nødnettradio som en lokal forlenger av 

dekningen er bygget inn i Nødnett. 
For der mobiltelefoner bare kan brukes 

når de har direkte kontakt med nettet, kan 
nødnettradioer holde kontakt med nettet 
via en radio som forsterker og videresender 
signalet, en gateway/repeater. Typisk vil en 
utrykningsbil med en slik radio kunne vide-
resende signalet inn i et vanskelig bygg, slik 
at personer i underetasjene fortsatt kan kom-
munisere over Nødnett.

Slike gateway/repeatere var ikke tilgjen-
gelige for bestilling da første byggetrinn av 
Nødnett sto ferdig i 2010. Derfor har ikke 
nødetatene i Oslo, Akershus, Søndre Buske-
rud og Østfold slike radioer i bilene.  – Men 
radioene er bestilt til resten av landet, og  

innendørsdekning i    oslo-området
DNK har målt brukeropplevd innendørsdekning i mer enn 
100 bygg i det første utbyggingstrinnet. Innendørsdek-
ningen er god, spesielt når en viktig egenskap i Nødnett 
benyttes.
Tekst: Gunnel Helmers  Foto: Morten Almeland - Fotolia

Nødnett i drift10    



innendørsdekning i    oslo-området

DNK ser nå på mulighetene for å kunne 
tilby slike radioer også til nødetatene i første 
byggetrinn, sier Cecilie Løken. 

BeSt roBuSthet ved deKning 
utenfra
Det er bygd innendørsanlegg for Nødnett i 
en del bygg. 

– Men Nødnett er et samband som er bygd 
for å tåle mye, og et innendørsanlegg kan 
være mer sårbart enn man ønsker. Ved brann 
eller store materielle ødeleggelser kan kabler 
og andre viktige komponenter i innendørsan-
legget brenne, smelte, bli knust eller revet fra 
hverandre, sier Løken. 

– Dersom man kan benytte dekningen 

fra basestasjoner utendørs, blir det hele mer 
robust. Derfor vil dette alltid være den fore-
trukne løsningen der det er mulig, under-
streker hun.

SliK Ble målingene gjennomført: 
Målingene er utført av to personer med hånd-
holdte terminaler. En person går rundt inne i 
bygget, og en annen person står utenfor med 
godt signal. De to veksler på å snakke via 
Nødnett. Den som er inne merker seg hvor-
dan talekvaliteten er, og leser av signalstyrken 
til radioen i de ulike etasjene i bygget.   

Dette viser 
målingene: 

god deKning over 
BaKKeplan
Dekningen var god i tilnærmet 
alle målepunktene i etasjer over 
bakken. Kun i seks av byggene 
ble det målt mangelfull dekning, 
i rom uten vinduer midt inne i 
bygget. 

under BaKKeplan
Under bakkeplan ble det ble 
målt god dekning i de aller fleste 
bygg når gateway/repeater-funk-
sjonen ble brukt.  

Nødnett i drift     11
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Nødnett bygges med robust teknologi som 
har flere sikkerhetsmekanismer. Alle base-
stasjoner bygges i dag ut med minimum 8 
timer reservestrøm på basestasjonene. 15 
prosent av basestasjonene bygges med 48 
timers reservestrøm. 

– Dette er vesentlig bedre reservestrøm- 
beredskap enn det som er etablert i de 
kommersielle mobilnettene, sier Tor Helge 

Lyngstøl, direktør i DNK. 
– Likevel vet vi at det er forventet at Nød-

nett er operativt lenge nok til at krisen kan 
håndteres. En krise kan vare lenge, det så vi 
et godt eksempel på da uværet «Dagmar» slo 
ut strømnettet i lang tid flere steder i landet.   

dnKS anBefalinger
DNK har presentert og gitt et kostnadsanslag  

Samfunnet er sårbart når strømmen faller ut. Driften av tele-, 
mobil-, og datanett påvirkes. Nødnett påvirkes også, selv om 
det har mer reservestrøm enn mobilnettene. 

Tekst: Gunnel Helmers   Foto: Olav Heggø, DNK

reservestrøm i nødnett

Vi vet at det er forventet at Nødnett er opera-
tivt lenge nok til at en krise kan håndteres. En 
krise kan vare lenge, sier Tor Helge Lyngstøl.

det å gå fra kommunikasjon til drift 
er en spennende utfordring. Jeg 
har jobbet med Nødnett i over ti 
år i ulike roller. Til nå har jeg sett 
på driften av Nødnett med et noe 

eksternt perspektiv. Jeg har derimot levd tett 
på mediene, en erfaring som er nyttig nå som 
jeg skal jobbe med å sikre kvalitet i Nødnett. 
Som kommunikasjonsdirektør har jeg lært å 
sortere misforståelser fra reelle utfordringer, 
for så å håndtere dette på ulike måter, for-
klarer Løken. 

Løken tok over rollen som leder for avde-
ling for systemforvaltning og drift i DNK i 

september. Hun er sivilingeniør fra NTH 
og har god kjennskap til telekombransjen. 

tøff mediehverdag høSten 2012
Løken inntok rollen som kommunikasjons-
direktør i januar 2012. Høsten samme år var 
det mange negative oppslag om Nødnett i 
media, med et fokus på funksjonalitet, dek-
ning, forsinkelser og kostnadsoverskridelser.

– Det var en tøff tid som vi har lært mye 
av. Nødnett er bedre enn det som kom frem 
i media den høsten. Medieoppslagene synlig-
gjorde at det både var mange misforståelser 
om Nødnett og at kunnskapen om Nødnett 

var dårlig. Misforståelsene jobber vi kontinu-
erlig med å minimere ved å fortelle tydelig hva 
Nødnett er. Opplysningsarbeid har vært en 
viktig jobb for kommunikasjonsavdelingen.

– Men når det er sagt, så var det også reelle 
utfordringer som ble pekt på i media. Det 
var noen områder som det måtte tas tak i, 
og det ble igangsatt forbedringstiltak. Mange 
av disse sakene får jeg nå ansvaret for å følge 
opp videre. Jeg er en person som liker å få 
ting gjort, smiler Løken. 

BruKerneS opplevelSe viKtig
Medieoppslagene høsten 2012 synliggjorde 

SiKrer kvaliteten
– Kjennskap til brukernes erfaringer, samt å få fakta på 
bordet er helt nødvendig for å sikre kvalitet i nødnett, sier 
avdelingsdirektør Cecilie B. Løken i direktoratet for nød-
kommunikasjon. Hun har nylig gått fra å ha ansvaret for 
kommunikasjon til å lede arbeidet med systemforvaltning 
og drift av nødnett. 

Tekst: Helene Engen             Foto: Olav Heggø, DNK
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Alle basestasjoner bygges i dag ut med 
minimum 8 timer reservestrøm.

Nødnett er et stort system og det vil kunne oppstå 
feil. Jeg er opptatt av at feilene repareres fort, og 
helst før brukerne merker det, sier Cecilie Løken.
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at noen brukere ikke opplevde nettet som 
godt nok. 

Et eksempel var brukerens opplevelse og 
tilbakemelding av innendørsdekningen. For 
å få frem fakta om innendørsdekningen, har 
det nå blitt fullført en undersøkelse av dek-
ningen i mer enn 100 bygg i fase 0, det vil si 
området hvor Nødnett er i bruk i dag. Det 
har vært et tett samarbeid mellom kommu-
nikasjonsavdelingen og driftsavdelingen. 

– Det er viktig for oss at brukerne opp-
lever nettet som robust og sikkert. Derfor 
er vi avhengige av en god dialog med dem. 
Brukerne hjelper oss med å synliggjøre 

problemområder. Som et resultat av tilba-
kemeldingene rundt innendørsdekning, satte 
vi i gang undersøkelsen. Målingene viste jevnt 
over god dekning, med unntak av enkelte 
spesifikke områder. Dette vil vi følge opp 
videre, sier Løken.

For å bedre dekningen ytterligere, foreslår 
DNK nå økt bruk av gateway, en radio som 
forsterker og videresender signalet.

Ser på helheten
– Min jobb nå er å sette meg inn i hva som 
er gjort for å sikre og forbedre kvaliteten i 
nettet. Dekning er selvfølgelig ikke det eneste 

vi ser på. Helheten i kvaliteten i nettet er 
viktig, og vi er blant annet i gang med et 
prosjekt i samarbeid med leverandør for å 
bedre lydkvaliteten i nettet. Nødnett er et 
stort system og det vil kunne oppstå feil. 
Jeg er opptatt av at feilene repareres fort, og 
helst før brukerne merker det, sier Løken. 

for tre alternative anbefalinger. To av disse vil 
hovedsakelig styrke Nødnetts evne til å takle 
et lengre strømutfall, mens det siste i tillegg vil 
styrke mobilnettenes reservestrømkapasitet.   

Felles for alle alternativene er at reserve- 
strømberedskapen i alle basestasjoner i 
Nødnett økes til minimum ett døgn for å 
opprettholde normal dekning og funksjo-
nalitet gjennom de aller fleste tilfeller av 
strømbrudd.  

– I det mest omfattende alternative forsla-
get får halvparten av basestasjonene i Nødnett 
minst 72 timer reservestrøm. Disse basesta-
sjonene vil kunne gi dekning til tettsteder, 
beredskapssentra, viktige institusjoner, langs 
europaveier og i luftrom så lenge en krise med 
strømutfall varer. 

– Dette siste forslaget vil innebære at det 
også er mulig å levere strøm til basestasjoner 
fra andre operatører på samme mast som en 

Nødnett-basestasjon, og dermed styrke publi-
kums muligheter til fortsatt kunne å bruke 
mobiltelefon under en krise, sier Lyngstøl.

I tillegg anbefaler DNK at det monteres 
tilkoblingsmulighet for mobile dieselaggre-
gater. Innkjøp av om lag 10 dieselaggregater 
per fylke er lagt inn i kostnadsberegningen 
i rapporten.

videre utredning av leide linjer
– En ting er basestasjonene, de har vi kontroll 
på selv, sier Lyngstøl. DNK ser det er viktig 
også å sikre at de leide datalinjene som knyt-
ter basestasjonene sammen har tilstrekkelig 
reservestrøm.

– Vi gjennomgår dette temaet nå, og vil 
gi en ny anbefaling til departementet  basert 
på hva vi kommer frem til, sier Lyngstøl. 
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iCCS gjer at politiet får ei betre løysing til 
å handtere kommunikasjon med publi-
kum og politipatruljer som er ute i felten. 
Systemet gjer det enklare for politiet å 
prioritere både innkomande samtalar og 

ressursane sine. 
Men før det kunne takast i bruk, måtte 

prosjektleiar Øyvind Lager og assisterande 
prosjektleiar Ørjan Skoglund ved Sunnmøre 
politidistrikt gjennom ei rekkje førebuingar. 
Prosjektet byrja eit år tidlegare med utdan-
ning ved Politihøgskolen i Stavern. 

– Dette var ei god oppleving som hjalp 
oss med å forstå prosessen vi var på veg inn 
i, og kva vi skulle jobbe mot i det komande 
året. Kvaliteten på forelesarane var bra, og 
det var god struktur på utdanninga. Eg har 
utelukkande positive ting å seie om studiet, 
som gav oss eit godt innblikk i kva Nødnett 
er og Direktoratet for nødkommunikasjon 
si rolle i utbygginga, seier Lager. 

reKn god tid til anBodSproSeSSen
Teamet ved Sunnmøre politidistrikt oppmo-
dar andre som skal gjennom same prosess til 

å setje av god tid til anbodsprosessen. Sjølv 
opplevde dei at tida vart knapp. 

– Årsaken til at vi fekk tidsnaud er at det 
er skilnad på Nordvestlandet og det sentrale 
austlands-området når det gjeld tilgang på 
aktørar. Lokalt var det ikkje så mange aktørar 
å velje mellom, og vi var prisgitt deira kapa-
sitet og annan aktivitet i bransjen. Heldigvis 
leverte totalt 5 tilbydarar anbod, og vi lukkast 
med å finne ein aktør som var villeg til og 
hadde kapasitet til å gjennomføre arbeidet 
på kort varsel.

Undervegs i prosessen fekk dei støtte frå 
SAMPOL-programmet når det gjaldt kon-
kurransegrunnlag, medan Politiets data- og 
materielltjeneste (PDMT) hjalp til i kon-
traktsprosessen, fortel Skoglund. 

Det kan også vere lurt å tenke på at dei som 
skal jobbe med prosjektet i periodar må fris-
tillast heilt frå sine vanlege arbeidsoppgåver 
for å nå dei mange tidsfristane undervegs. 

god informaSjonSflyt
Prosjektleiarane understreker at det er viktig 
å ha god informasjon internt til alle som blir 

omfatta av omlegginga. 
– I ettertid ser vi at vi gjerne skulle ha 

prioritert intern informasjon høgare enn 
det vi hadde høve til. Å arrangere jamnlege 
statusmøter er ein møte å løyse dette på, 
meiner Lager.

Undervegs i prosjektet møtte teamet ein del 
skepsis frå kollegaer som hadde sett negative 
medieoppslag om Nødnett og som lurte på 
om løysinga var bra nok. Dei jobba difor 
kontinuerleg med å tilbakevise denne kritik-
ken og opplyse om fordelane ved Nødnett.

-Vi sørgja for å få taletid ved eit arrange-
ment for tilsette i vårt politidistrikt. Det ga 
oss ein arena der vi kunne snakke direkte til 
folk og forklare kva Nødnett er, og balansere 
den negative informasjonen i media. Det 
er lurt å skaffe seg taletid på samlingar og 
leiarmøter. Å snakke direkte med folk gjev 
folk eit heilt anna innblikk enn ved å lese ein 
nettartikkel, påpeikar Skoglund.    

Sporty innStilling til utfordringar
Dei to prosjektleiarane har svært ulik bak-
grunn. Lager har lang operativ erfaring   

- eit utfordrande og 
læreriKt eventyr
Slik beskriv prosjektleiarane ved Sunnmøre politidistrikt overgangen til den nye 
kommunikasjonsløysinga ICCS. Denne innføringa er eit viktig steg på vegen mot å 
ta i bruk Nødnett. Eit tett samarbeid med ei rekke aktørar gjorde at dei kom i mål i 
tide. 
Tekst: Helena Sæter  Foto: Politiet/ Nils Harald Ånstad, Smp
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medan Skoglund har teknisk bakgrunn frå 
arbeid med samband i forsvaret. Undervegs 
opplevde dei at dei utfylte kvarandre godt, 
men også at dei trengte fagleg input og 
hjelp til kreativ problemløysing utanfrå. 
Kvar veke blei det arrangert møter med alle 
involverte aktørar enten på telefon eller 
ved fysisk oppmøte. Møta viste seg å vere 
svært verdifulle og bidrog til ein levande 
prosess. 

– Kvar veke måtte vi løyse uventa situ-
asjonar med utfordringar som til dømes 
var spesifikke for vårt bygg. Når vi meldte 
frå om problem opplevde vi alltid ei sporty 
innstilling til fortløpande å finne løysingar. 
Vi kunne også trekke vekslar på erfaringar 
frå andre politidistrikt, noko som var veldig 
positivt, seier Skoglund.  

planlegging og tillit
Verdien av grundig planlegging i prosjektet 
kan ikkje understrekast nok. Likevel må ein 
spele ball for å løyse problem undervegs. 

– Vi hadde låg terskel for å rådføre oss 
med tidlegare prosjektleiarar ved andre 

Det er veldig positivt å kunne dra nytte av erfaringar frå 
andre politidistrikt undervegs i prosessen, seier prosjektleiar 
Øyvind Lager ved Sunnmøre politidistrikt. 

politidistrikt om både smått og stort. Det 
er viktig å vite at det er hjelp å få i politi- 
Noreg og at ein stiller opp for kvarandre. 
Det er avgjerande å ha tillit til DNK og 

milepælsplanane som ein skal oppfylle 
undervegs. Samtlege, både PDMT, Motorola, 
DNK og Frequentis, har bidrege til løysing 
når vi har stått fast, avsluttar Lager. 

Assisterande prosjektleiar Ørjan Skoglund (i 
midten) akkurat i det dei tok i bruk den fyrste Nød-
nettleveransen ved Sunnmøre politidistrikt.
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Innføringa av ICCS i Nordmøre og Romsdal 
politidistrikt har ikkje berre gitt operasjons-
sentralen ei betre kommunikasjonsløysing. 
Det har også gitt operasjonsleiarar og opera-
tørar ei etterlengta kompetanseheving slik at 
dei kjenner seg tryggare viss krisesituasjonar 
skulle oppstå. 
Tekst og foto: Helena Sæter

ved Justissektoren sitt kurs- og 
øvingssenter i Stavern er ei gruppe 
operasjonsleiarar og operatørar frå 
Nordmøre og Romsdal politidis-
trikt i full gong med opplæring 

i den nye kommunikasjonsløysinga ICCS. 
Denne skal takast i bruk ved alle operasjons-
sentralar i landet i takt med Nødnettutbyg-
ginga. Deltakarane er i gong med ei praktisk 

øving der ICCS-løysinga er blåst opp på 
ein storskjerm med berøringsfunksjon, eit 
såkalla smartboard. Øvinga simulerer mange 
telefonar på veg inn, og deltakarane  jobbar 
saman om å løyse oppgåva. 

– Korleis kan vi kan opne opp for at 
fleire personar, som kan bidra med viktig 
informasjon, kan delta i same samtale, spør 
instruktøren. 

Stort framSKritt
– ICCS-løysinga er eit stort framsteg for ope-
rasjonssentralane. Det blir enklare for politiet 
å prioritere både innkomande samtalar og 
patruljane sine ute i felten. Totalt sett vil dette 
gjere operatørane i stand til å gjere ein betre 
jobb, seier instruktør Kjell Rune Biesmans 
som til dagleg er overbetjent ved Nordmøre 
og Romsdal politidistrikt. Men før løysinga 
kan takast i bruk må alle operatørar på ei 
vekes sluttbrukarkurs for å kunne bruke det 
nye verktyet best mogleg. I tillegg må dei 
gjennom ei avsluttande prøve for å bli god-
kjente brukarar. 

praKtiSK opplæring i Sentrum
Alle som ynskjer å jobbe som operasjonsleia-
rar ved ein operasjonssentral må gjennomføre 

sluttbrukarkurset. 
– Kursdeltakarane må lære alle dei tekniske 

eigenskapane ved ICCS for å forstå korleis 
vi kan utnytte løysinga mest mogleg effek-
tivt og saman med kartsystemet Geopol og 
politioperativt system. Dette gjer vi ved å dra 
kvardagen mest mogleg inn i opplæringa. 
Vi brukar arenaen med innføring av ICCS 
til å ta nokre steg vidare og innarbeide faste 
prosedyrar. Vi skal både lære og forstå kvifor, 
utdjupar Biesmans. 

etterlengta KompetanSeheving
– ICCS er eit skikkeleg steg i riktig retning 
i forhold til å handtere kriser. Det meiner 
kursdeltakar og operasjonsleiar Leif Einar 
Bergem-Ohr. 

– Eg ser mange bruksmoglegheiter ved det 
nye systemet som vi ikkje hadde med det 
gamle. I tillegg har eg lært fleire funksjonar 
ved politioperativt system og kartsystemet 
Geopol som vi tidligare ikkje har vore kjent 
med. Vi har også fått friska opp ting vi trudde 
vi kunne, men som vi kunne bli betre på. 

No ser han fram til å praktisere alt det nye 
han har lært. 

– Distriktet har utdanna tre instruk-
tørar som blir brukarstøtte heime. Desse 

Kompetanseheving 

gjEv trygglEIK

kva er iccs?

 ICCS er både eit system 
for å styre ressursane som 
brukar Nødnett, som til dømes 
patruljar ute i felten, og eit sen-
tralbord for å handtere telefonar 
frå publikum. Kvar ICCS kan 
ha fleire operatørplassar.
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Realistiske situasjonar frå kvardagen er ein viktig del av 
undervisninga. Kursdeltakarane øver  med smartboard 
i korleis dei kan handtere ICCS. Instruktør Kjell Rune 
Biesmans gjev gode råd undervegs.

Politidirektoratet etablerte 
i april 2007 programmet 
SAMpoL – «Samband i poli-
tiet», for å lede og koordi-
nere innføringen av Nødnett 
i politiet. Programledelsen 
i Politidirektoratet har det 
overordnede ansvaret for å 
sikre en nasjonal og ensartet 
innføring, herunder opplæring 
og kompetanseheving.

– Utdanning og opplæring er en viktig 
suksessfaktor for å kunne hente ut 
gevinstene i Nødnett, sier program-
leder politiinspektør Dag Jørstad. 
Det har blitt utviklet skreddersydde 
utdannings- og opplæringsløp for alle 
målgrupper i politiet. Politihøgskolen 

har forestått utdanning av lokale pro-
sjektledere i alle politidistrikt, samt 
gjennomført utdanning av alle politiets 
instruktører. 

Øvingsfasilitetene ved JKØ i Stavern 
ble i 2007 etablert for å kunne gjen-
nomføre opplæring av alt personell som 
tjenestegjør ved politiets operasjons-
sentraler. – Innen sommeren 2014 vil 
samtlige politidistrikt ha tatt i bruk 
ny radio- og telefoniløsning, og mer 
enn 850 operatører og operasjonsledere 
ha gjennomført et ukeskurs på JKØ 
Stavern, sier Jørstad.

Krav til opplæring er regulert i Regle-
ment for sambandstjenesten i politiet 
ved bruk av Nødnett som kan finnes 
på Politidirektoratets nettside 
(www.politi.no). 

Kursdeltakar og operasjonsleiar Leif Einar Bergem- 
Ohr sit i opplæringssenteret i Stavern som utdannar 
operatørar og operasjonsleiarar i Nødnett. 

Politidirektoratets 
SAMPOl-program

superbrukarane vil hjelpe oss til å utvikle 
bruksmoglegheitene våre vidare. Dette gjer 
at vi får utvikla ICCS og andre system mak-
simalt, meiner Bergem-Ohr. 

noKo å Sjå fram til
Sluttbrukarkurset i Stavern er ei unik mog-
legheit til å ha fokus på fag i ei heil veke. 

– Dei som skal på kurs må gle seg. Kurs- 
veka krev konsentrasjon, men tilfører mykje 
spennande læring fagleg og teknisk. Endeleg 
blir opplæring prioritert og sett i system i 
samband med innføring av nye løysingar, 
seier Bergem-Ohr. 

Kurset representerer ei vesentlig kompetan-
seheving. Sjølv kjenner han seg betre rusta 
til å handtere krise- og naudsituasjonar som 
han møter gjennom jobben sin. 

– Vi lærer å sjå ICCS i samanheng med 
andre politisystem på ein annan måte enn 
tidlegare. Kurset og kommunikasjonsløysinga 
gjer politiet enno betre til å handtere tidskri-
tisk informasjon og det betrar samhandlinga 
med patruljar ute i felten. Totalt sett kan dette 
gje raskare responstid og sikre betre kvalitet 
til publikum, fortel Bergem-Ohr. 

Tekst: Thomas Hansen, POD Foto: Helena Sæter
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Tekst: Helsedirektoratet  Foto: Scanpix

marianne Haugland Eide og de 
70 kollegene ved seksjonen 
utførte i 2012 nærmere 28.500 
ambulanseoppdrag. – Enkel og 
sikker kommunikasjon med 

makker i bilen og AMK-sentralen er viktig for 
meg som jobber ute i «gata», sier Haugland 
Eide som er utdannet paramedic og har kjørt 
ambulanse i Oslo siden 1998.

– Jeg kaller på makkeren min enten ved å 
trykke på en hurtigtast for oppkall hvis jeg 
vet at hun eller han har radioen på lydløs 
eller «roper», dvs. gir en muntlig beskjed 
over sambandet; bilnummer etterfulgt av 

en kort beskjed.
 Haugland Eide har 20 års erfaring fra 

ambulansetjenesten i Oslo og Flekkefjord 
og fra FN-tjeneste i Bosnia hvor hun var i 
saniteten. Denne erfaringen har hun siden 
2000 brukt til undervisning og veiledning 
og som sensor for fagprøven i ambulansefag.
 
enKel i BruK
–  Vi har relativt ofte med oss lærlinger eller 
medisinstudenter i bilen. Da må de også ha 
en opplæring i bruk av radio. At nødnett- 
radioene har hurtigtaster for de mest brukte 
funksjonene gjør det enkelt å lære seg å bruke 
radioen.

Talegrupper i nødnettet erstatter radio- 
kanalene i det gamle helseradionettet.

– Å bytte talegruppe er enkelt. Hvis jeg 
får et oppdrag til Gardermoen eller et sted 
utenfor mitt AMK-område får jeg beskjed om 
å bytte talegruppe fra AMK-operatøren. Da 
blar jeg meg raskt frem til ønsket talegruppe 
på radioen. Det samme prinsippet gjelder 
hvis en ambulansebil utenbysfra ønsker å 
snakke med legebilen i Oslo.

oppdragene Styrer BruKen
– Oppdragene vi får kan være veldig forskjel-
lige og styrer hvordan jeg bruker sambandet. 
Når vi er hjemme hos en pasient, foretrekker 
jeg å ha radioen på lydløs/stillefunksjon for 

Bedre 
pasientbehandling
med nødnett
– Pasientbehandling er alltid hovedfokus.  
Nødnettet bruker vi til å få og gi nødvendig 
informasjon til beste for pasienten. I ambu-
lansetjenesten i Storgata i Oslo har de brukt 
Nødnett siden våren 2011.

helsedirektoratet
har ansvar for å 

koordinere innføringen 

av Nødnett i 

helsetjenesten

DeT er eTAbLerT en prosjekt- 
organisasjon for å legge til rette 

for at helsetjenestene i kom-
muner, helseforetak og spesia-
listhelsetjenester er rustet til å 

løse oppgavene og forpliktelsene 
i forbindelse med mottak av 

utstyr, og lokale tekniske og orga-
nisatoriske forberedelser. 

HeLSeDIreKTorATeTS nød-
nettprosjekt har en koordine-

rende rolle mellom de regionale 
helseforetakene og kom-

munehelsetjenesten. Det skal 
installeres Nødnett-kommunika-

sjonsutstyr i til sammen rundt 
300 nye operasjonssentraler 

ved legevaktsentraler, AMK-sen-
traler og akuttmottak. Ambu-

lanser, ambulansehelikoptre og 
ambulansebåter får fastmonterte 

radioer, mens ambulanseperso-
nell og leger i vaktordning skal ha 

håndholdte radioterminaler. 

NØDNETTET SKAl BlI helse-
tjenestens primære samband 

i akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus, og skal erstatte 
dagens analoge helseradionett. 

Nødnettet vil styrke mulighetene 
til å koordinere og samordne en 

økende mengde oppdrag.

For flere opplysninger om 
Nødnett i helsetjenesten, 

kontakt Helsedirektoratet,
telefon: 810 20 050. 

Epost: postmottak@helsedir.no

Fo
to

: H
el

se
di
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– Enkel og sikker kommunikasjon med makker i bilen 
og AMK er viktig for meg som jobber ute i ´gata, sier 
Marianne Haugland Eide, erfaren paramedic i ambu-
lansetjenesten i Oslo.
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helsetjenestens 
driftsorganisasjon 

for Nødnett (HDO)

HDO har ansvar for drift, 
vedlikehold og bruker-
støtte/support til brukere 
av det nye digitale nødnet-
tet. Organisasjonens rundt 
40 ansatte holder til på 
Gjøvik.

HDO har ansvar for å overvåke 
og løse det som måtte oppstå av 
tekniske feil og driftsforstyrrel-
ser - både på kontrollrom og på 
radioterminaler. Alle tjenester 
fra HDO dekkes gjennom avtaler 
som signeres før nødnettet tas i 
bruk. Drift- og brukerstøtte kan 
kontaktes hele døgnet, hele året, 
og gjennom avtaler med under-
leverandører står et feltapparat 
klart til å rykke ut og hjelpe på 
stedet og foreta lokal feilsøking. 

Teknisk vedlikehold og daglige 
supportoppgaver løses i hoved-
sak via fjerntilgang.

I tillegg yter HDO teknisk råd-
givning og bistand i forbindelse 
med flytting, omgjøring, nybygg 
og annet for den medisinske 
nødmeldetjenesten. 

Kontaktinformasjon:
HDOs brukerhjelp nås på:
24/7 Telefon: 08915
E-post: drift@hdo.no
www.hdo.no

ikke å forstyrre unødig. AMK-sentralen kaller 
meg opp hvis de vil ha kontakt med meg 
og omvendt. Skulle det oppstå en truende 
situasjon, har vi nødknappen. Den har jeg 
heldigvis ikke hatt behov for å bruke ennå.

Sensitiv pasientinformasjon gir vi i en-til-en 
samtaler slik at kun de som behøver informa-
sjonen får den. Det er litt forskjell fra da jeg 
begynte å kjøre ambulanse, hvor fullt navn 
og nummer og helsestatus ble formidlet via 
kanaler i Helseradionettet som «alle» kunne 
lytte på. All kommunikasjon i nødnettet er 
skjermet for avlytting fra utenforstående. 

Når vi er på vei til en hendelse eller er på 
steder som krever mer og tettere dialog med 
AMK-sentralen eller andre ressurser, følger 
jeg alltid med i talegruppen for å holde meg 
orientert om situasjonen. Ved hendelser som 
involverer flere nødetater kan vi også få rask 
tilgang til viktig informasjon i en egen felles 
talegruppe for politi, brann og helse. 

Dette er nytt med Nødnett og en klar 
forbedring i forhold til det gamle helse- 
radionettet, selv om det på mange områder 
fungerte veldig bra. 

Vi rekker tre raske spørsmål før nytt opp-
drag kaller.
 
er du fornøyd med nødnett?
– Ja, radioen er mindre og nettere og jeg 
opplever at det er god kvalitet på lyden. Jeg 

spurte noen kollegaer på vaktrommet i dag 
om hva de syns om radiodekningen og fikk 
til svar at de opplever radiodekningen som 
god. Også når man er inne hos pasienter i 
leiligheter rundt omkring i byen. 
 
gjør dere noe annerledeS med 
nødnett
– Hvis det er mye prat i talegruppen, må 
man vente på tur. 

Med helseradionettet kunne man bryte inn 
i pågående samtaler. Det savner jeg nok litt 
fortsatt men, man venner seg til nye rutiner.
 
forSlag til forBedring
– I dag må vi koble fra monofonen (håndfri, 
red. anm.) for å bruke telefonifunksjonen i 
radioen. Det er en smule tungvint. Det hadde 
vært fint om det kunne gjøres noe med dette.

– I dag bruker vi separat mobiltelefon og 
det vanlige mobilnettet til å sende EKG-resul-
tater fra bilen og få behandlingstiltak tilbake 
fra kardiolog. Det hadde vært mer hensikts-
messig om all kommunikasjon kunne gå via 
Nødnett.

I tillegg ønsker jeg meg lys/lydvarsel når 
batteriet begynner å bli dårlig, slik at vi kan 
bytte i god tid før vi drar ut på et oppdrag. 

Ambulansetjenesten i Oslo har brukt 
Nødnett siden våren 2011.
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det sier seksjonsleder Dag Mug-
gerud, ved Drammensregionens 
brannvesen IKS. Brannvesenet i 
Drammensregionen er tilknyt-
tet Vestviken 110-sentral og har 

brukt Nødnett siden 1. oktober 2011. De 
var dermed, sammen med de andre i fase 0, 
blant de første brannvesen i landet som tok 
i bruk Nødnett.

Bedre SamvirKe
– Et felles nett har gitt oss bedre muligheter 

for samarbeid både med andre brannvesen 
og på tvers av etatene mot politi og helse, 
sier Muggerud. 

– Vi er et interkommunalt brannvesen og 
før Nødnett betydde det at hver kommune i 
IKSet hadde sin egen frekvens og egen base-
stasjon. Med Nødnett er alle mannskapene 
tilknyttet samme nett, noe som letter samar-
beidet oss imellom, sier Muggerud.

– Samvirke med de andre nødetatene er 
også vesentlig forbedret med Nødnett. Felles 
talegrupper gjør at politi, helse og brann kan 
kommunisere med hverandre hele tiden fra 
mottatt melding, på vei til skadested og etter 
at de har kommet frem. Er for eksempel 
politiet først fremme på skadested, kan de 
videreformidle situasjonsrapport til de andre 
nødetatene mens disse ennå er på vei. Dette 
kan i sin tur bidra til riktigere bemanning 
ved en hendelse. Tidligere kunne tverretatlig 
kommunikasjon primært begynne når nøde-
tatene nærmet seg hverandre fysisk, forklarer 
Muggerud.

– Samtidig ser vi at vi har et utviklingspo-
tensial i bruken for å utnytte mulighetene 
som teknologien gir på en best mulig måte. 
Muggerud trekker frem kommunikasjon på 
tvers på vei til skadested som et eksempel. 
– Jeg skulle gjerne sett at nødetatene kunne 
være på felles talegruppe frem til alle etatene 

var fremme på skadested i stedet for som i 
dag, hvor vi som hovedregel går over til egne 
arbeidsgrupper når første enhet har kommet 
fram, sier Muggerud. 

Bedre deKning
Dekning og talekvalitet er to andre viktige 
stikkord for Muggerud.

– Utendørsdekningen er vesentlig bedre 
enn det vi hadde tidligere. Tunneler og 
skogsområder er også bra. Når det gjelder 
innendørsdekning har vi erfart enkelte dek-
ningshull i Trunked Mode (TMO) i større 
betongbygg. Men innendørsdekningen er 
likevel bedre enn tidligere for oss.   

–  Talekvaliteten er også svært god forutsatt 
at brukeren snakker riktig inn i mikrofonen, 
sier Muggerud. Dette fikk brannvesenet i 
Drammen blant annet erfare da det brøt ut 
brann i Bragernestunnelen i mars 2013.

– Innsatsmannskap var under hendelsen 
godt fornøyd med lyden på sambandet til 
tross for mye støy fra vifter inne i tunnelen. 
Dette gjaldt både mannskap inne i tunnelen 
og de på utsiden, sier Muggerud. 

Brannvesenet i Drammen har også valgt 
TETRA til røykdykking og er fornøyd med 
det. 

– Talen er like god som før for vår del, 
men vi har hatt noen utfordringer med 

enKlere
SamarBeid 
Brannvesenene opplever at samarbeidet 
blir lettere, både seg imellom og med politi 
og helse. «Mitt inntrykk er at konstablene i 
vårt brannvesen opplever nødnett som et 
svært godt samband.»
Tekst: Ragnhild Lunde, DSB Foto Tidsskriftet Brannmannen

Seksjonsleder Dag Muggerud, 
Drammensregionens brannvesen IKS. 
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DSb som nasjonal 
brann-myndighet har 
ansvar for å lede innførin-
gen av Nødnett til brann-
vesen og 110-sentraler.
 
Herunder ligger ansvaret for å 
sikre at utstyr og løsninger som 
leveres i prosjektet tas i bruk på 
en slik måte at fastlagte opp-
gaver ivaretas, i henhold til krav i 
lovverket. 

Dette innebærer etablering av 
et innføringsprosjekt som sikrer 
at det enkelte brannvesen og 
110-sentral selv er i stand til å 
motta den tekniske leveransen. 

Innføringsprosjektet skal sikre 
at 110-operatører og brann-
mannskaper gjennomfører den 
nødvendige opplæringen, og 
det skal ivareta etatsansvaret 
for utvikling av egentesting og 
brukertesting.

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

Flere opplysninger finner du 
på www.dsb.no

direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 

beredskap (dsB)

        

Nødetatene er oftest sammen på skadestedet. 
Kommunikasjon på tvers av etatene er meget 
viktig for å koordinere innsatsen.

Brannmannskaper i Østfold, Akershus, Oslo og 
Søndre Buskerud bruker Nødnett daglig. 

garnityr og lavt volum på grunn av dekslet 
rundt, sier Muggerud.       

nærmeSte riKtige reSSurS 
utalarmereS
Med det nye oppdragshåndteringsverktøyet 
Vision beregner systemet i 110-sentralen for-
slag til nærmeste riktige ressurs uavhengig av 
hvilken kommune denne ressursen befinner 
seg i. – Overgangen fra å utalarmere med 
utgangspunkt i kommunegrenser til at Vision 
velger ressurs ut ifra blant annet kjøretid, 
har gått smertefritt. Informasjon i forkant, 
sammen med måten Drammensregionens 
brannvesen IKS er organisert på, bidrog til 
forståelse blant mannskapene om ressursbruk 
og flåtestyring, sier Muggerud.

– Vi jobber også kontinuerlig med pro-
sedyrer og fellesarenaer for å få mest mulig 
utbytte av den nye teknologien, presiserer 
Muggerud. Eksempler på fellesarenaer er en 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
Vestviken 110-sentral og alle de tilknyttede 
brannvesenene. Gruppen møtes 2-4 ganger i 
året for å se på rutiner og utveksle erfaringer. 
Vestviken har også et årlig møte med alle 
brannsjefene og ledere av beredskap hvor også 
rutiner og erfaringsutveksling er hovedtema. 

Selv om Muggerud er godt fornøyd med 
nytt samband er det også, som alltid, rom 

for forbedringer. Et eksempel er terminaler. 
– Bilterminalene er veldig bra og særlig de vi 
har koblet opp mot Locus. Ved hjelp av to 
tastetrykk har mannskapene da hele kjøreruta 
ute i bilen. Men vi ser noen utfordringer 
med de håndholdte terminalene. Muggerud 
nevner manglende varsel for tapt call out 
som eksempel. – Vi håper også vi får et bedre 
garnityr for røykdykkere. Men alt i alt er vi 
meget godt fornøyd med det nye sambandet 
og mener dette er et vesentlig bedre arbeids-
verktøy enn det vi hadde tidligere, avslutter 
Muggerud. 
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Gjør hjelpearbeid 
Mer effeKtivt

Nødnett sikrar innandørsdekning i regjerings-
kvartalet og andre departementsbyggningar.

nødkommunikasjon over 
landegrensene

ISI er et norsk-svensk
utviklingsprosjekt som
knytter det det norske 

Nødnett sammen med det 
svenske nødnettet Rakel 
slik at norske og svenske 

nød- og beredskapsaktører 
kan kommunisere over 

landegrensene. Svenske brukere 
skal kunne benytte dekning fra 

Nødnetts basestasjoner når 
de er i Norge og visa versa. 

Dette arbeidet er enestående i 
verdenssammenheng.  

ISI vil bli tilgjengelig i 
2015/2016. Innen ISI kan tas 

i bruk må nummerplaner, 
sambandsreglement, rutiner 

og avtaleverk for samhandling 
mellom nødetater på tvers av 
landegrensene være på plass. 
Dette arbeidet får støtte fra et 

EU-prosjekt kalt ISITEP.
dSS har eit sambands- og deknings-

behov. I dag brukar vi Nødnett 
som ein ren talefunksjon. 

Nødnett styrkar DSS sin bered-
skap og gjev nødnettdekning i 

bygningane, noko som vil vere svært nyttig 
for naudetatane ved ein eventuell krisesitua-
sjon, seier fungerande tryggleiksdirektør Are 
Langaard Jensen. 

– Brukarane våre har gjeve berre positive 
tilbakemeldingar, vi har til og med fått dek-
ning i område der vi ikkje hadde venta det. 
Vi har fått meir ut av innandørsdekninga 
enn vi hadde trudd på førehand, opplyser 
seniorrådgjevar Ole Ovrum.

Krevjande proSeSS
Å sikre dekning i regjeringskvartalet og 
departementsbygningane har vore ein svært 
omfattande prosess på grunn av terrorhand-
lingane 22. juli 2011. Den fyrste utredninga 
for regjeringskvartalet blei gjort i fyrste halvår 
2011 og løysinga skulle etter planen instal-
lerast i løpet av sommaren 2011. Arbeidet 

stoppa opp som ein følgje av terroråtaket, og 
arbeidet måtte starte på nytt i dei nye lokala 
som departementa flytta inn i. 

– Terroråtaket 22. juli gjorde at behova 
våre endra seg frå eit konsentrert område til 
mange ulike lokalitetar. Vi måtte difor starte 
kartlegginga på nytt, seier Jensen. 

godt SamarBeid
I tida framover ser DSS for seg at dei kjem 
til å få ei kontrollromsløysing. 
– Vi er svært nøgde med samarbeidet med 
DNK både når det gjeld utstyr og innandørs-
dekninga som er levert. DSS opplever at vi 
har blitt godt ivaretekne og har hatt ein god 
dialog. DNK har vore veldig løysingsorien-
terte, seier Jensen. 

– Når arbeidet med eit nytt regjerings-
kvartal kjem i gong, vil vi stille strenge krav 
til dekning. Det er også ein fordel at vi har 
moglegheit til å ta omsyn til dette allereie på 
prosjektnivå, avsluttar Ovrum. 

Sikrar DekNiNg 
i departementsbygga
Departementenes servicesenter (DSS) ynskja å etablere 
innandørsdekning både i regjeringskvartalet og i andre bygg 
der departementa held til. Nødnett gjorde dette mogleg.

Tekst: Helena Sæter Foto:DSS
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Norsk Folkehjelp har 115 frivillige i sving på 
Norway Cup, og bruker Nødnett som eneste 
sambandsform.

– Vi ser absolutt fordelen med å kunne 
kommunisere tydelig og enkelt med hver-
andre ved hjelp av Nødnett. God kvalitet 
på sambandet er også viktig for publikum, 
sier operativ leder Thomas Langerud i Norsk 

Folkehjelp. 
Flesteparten av mannskapet er på sani-

tetsposter og bruker Nødnett hyppig til å 
kommunisere med. De bruker også Nødnett i 
ambulanser, transportbiler og logistikkjøretøy 
de disponerer under cupen.

En annen forbedring i forhold til tidligere 
er at de nå har direkte kontakt med både 

AMK og ambulanser.
– Vi har noen tidskritiske hendelser nesten 

hver dag hvor vi tilkaller ambulanse. Det er 
en stor fordel å ha kontakt med ambulansen 
via Nødnett mens den er på vei. Da får vi 
guidet dem raskt inne på området. Tidligere 
måtte dette gjøres via AMK-sentralen, for-
klarer Langerud. 

Gjør hjelpearbeid 
Mer effeKtivt

Norsk Folkehjelp bruker Nødnett som 
eneste sambandsform på Norway Cup.

ØSTFOlD RØDE KORS brukar Nødnett i si 
daglege drift til sanitetsvakter, aksjonar, kurs 
og øvingar.

– Vi ser at det å bruke Nødnett gjev ei heilt 

anna moglegheit til ressursstyring i arbeidet 
vårt. Vi opplever at dekninga er mykje betre 
og at vi kan kommunisere over eit mykje større 
geografisk område enn tidlegare. Det gjer at vi 
så å seie alltid har kontakt med alle mannskapa 
våre, opplyser sambandsleiar Arnulf Hansen i 
Østfold Røde Kors.

DeT LoKALe hjelpekorpset har ei heilt ny mog-
legheit til å styre ressursane sine. Når alarmen 
går, har aksjonsleiaren kontakt med alle dei fem 
Røde Kors hjelpekorpsa i Østfold via Nødnett. 

– Tidlegare kunne vi ikkje nå alle manns-
kapa våre via radioar, og vi måtte ringe kvar 
enkelt. Dette var mykje meir tidkrevjande, fortel 
sambandsleiaren.

Nødnett lettar arbeidet også ute på aksjonar.
Undervegs kan dei enkelt ha kontakt med inn-
satsleiaren til politiet via samvirketalegrupper, 
og dei får dermed ei heilt anna moglegheit til å 
halde seg oppdatert. Dei kan også kommunisere 
i områder der analogt samband og mobilnett 
ikkje har dekning. 

– No veit vi at alle er på Nødnett, og då er det 
berre å trykke på knappen og gje ei melding. Vi 
treng ikkje lenger å ha namn og mobilnummer 
på alle som deltek i aksjonen, eller å ha berbare 
sendarar for å sikre dekning til naudsambandet 
vårt. Vi sparer mykje tid frå alarmen går til vi 
er framme i søkjeområdet, særleg gjeld dette 
viss oppmøtestad endrast undervegs, seier 
Hansen.  

Betre ressursstyring 

Østfold Røde Kors har brukt Nødnett 
sidan 2011.

Hvert år er Norsk Folkehjelp på jobb 
under Norway Cup. 30 000 deltakere i 
alderen 10 til 19 år skaper høy aktivi-
tet på sambandet.
Tekst og foto: Helene Engen

Østfold røde Kors har brukt nødnett sidan vM på ski i Holmenkollen i 2011. då fekk dei overta 
radioterminalar som røde Kors sentralt hadde brukt under vM. sidan dette har dei ikkje brukt 
andre sambandsløysingar enn nødnett. 
Tekst: Helena Sæter Foto: Røde Kors
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erfaringene med nettet er så langt 
veldig gode og det har vært få tek-
niske problemer, noe som gjør at vi 
med visshet kan hevde at tilgjenge-
ligheten for Nødnett er god. Dette 

er svært viktig for den kategorien brukere vi 
finner i Nødnett, sier markedsdirektør Jostein 
Hesthammer i Direktoratet for nødkom-
munikasjon, (DNK). Evalueringene DNK 
har gjort sammen med de andre brukerne så 
langt, viser at de er godt fornøyd. Særlig blir 
det fremhevet at selv på det sentrale Østlandet 
har man fått dekning i områder der man 
tidligere ikke fikk kommunisert på samband. 

verdifull reSSurS
Stortinget ønsker bred bruk av Nødnett 
innen beredskap og sikring av menneskelige 
og materielle verdier, og DNK har derfor 
åpnet opp for en del prøvebrukere i nettet. 
Nødetatene har et stort støtteapparat i egne 
rekker knyttet til innføring, mens arbeidet 
med nye brukergrupper tvinger frem andre 
måter å jobbe på. 

– Prøvebrukerne har gitt oss verdifull erfa-
ring relatert til de oppgavene som er knyttet 
til innføring av nye brukergrupper. Selv om 
bruksmønsteret kan være annerledes enn for 
nødetatene, ser vi klart at Nødnett er nyttig 
også for andre brukere. Vi stiller krav til at 
alle brukerne må ha gjennomgått opplæring, 

og samarbeider med nødetatene for å kvali-
tetssikre et godt underlag for den aktiviteten, 
opplyser Hesthammer.

DNK synes også at det er veldig gledelig 
at det er blitt besluttet at mange frivillige 
organisasjoner som arbeider innen beredskap 
skal få bli brukere uten at dette får ekstra 
kostnader for dem. 

– De frivillige er en verdifull ressurs som 
bidrar i forlengelsen av arbeidet til nødeta-
tene. Vi forventer at mange organisasjoner 
blir brukere av Nødnett etter hvert som dette 
bygges ut over hele landet. Vi har allerede 
flere spennende grupperinger på gang, for-
klarer Hesthammer.  

Tre år har gått siden Nødnett offisielt ble åpnet for bruk av nødetatene. 
I ettertid har Nødnett-prosjektet også fått inn en del andre brukergrupper 
som for eksempel frivillige organisasjoner og ulike offentlige instanser på 
spesielle vilkår.
Tekst: Helena Sæter Foto: Olav Heggø, DNK

Spennende prøveprosjekter 

med nye brukergrupper

– Vi forventer at mange organisasjoner blir brukere av 
Nødnett etter hvert som dette bygges ut over hele landet, 
sier markedsdirektør Jostein Hesthammer.
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– Vi opplever ein raskare og enklare kommu-
nikasjon med Nødnett. Erfaringane vi har 
gjort er veldig positive, og alle får opplæring 
i bruken av dette. Det er bra dekning og god 
lyd og gjev heilt andre moglegheiter. Det gjev 
tryggleik for at vi har kommunikasjon når 
vi er ute på aksjonar. I det gamle sambandet 
vårt fungerte ikkje dette alltid like bra, seier 
Terje Stene, operativ leiar i distrikt Østfold 
og Follo.

felleS BeSKjeder enKlare og 
raSKare
Når Norske redningshunder er ute på til 
dømes leiteaksjonar er alt utstyret dei brukar 
mobilt.

– Det er heilt essensielt at vi kan snakke 
saman med andre som politi og Røde kors 
gjennom ein og same terminal. Tidlegare 
måtte vi kople til repeater med lang antenne 
og tungt utstyr for å få betre dekning når vi 
var ute. Dette var tungvint og noko vi ikkje 
alltid hadde tid til. 

Under aksjonar kan dei nokre gongar gjere 
funn der dei er avhengig av å få både Røde 
Kors og politiet ut. Særleg gjeld dette når dei 
skal hente ut folk som er skadd og teamet har  
veldig dårleg tid. 

– Det er eit stort hjelpemiddel at vi kan 
snakke med politiet når vi treng å trappe 
opp ein aksjon. Felles beskjedar er raskare og 
enklare og gjer vårt arbeid lettare, opplyser 
Stene. 

utvida BruK i framtida
Organisasjonen ser i framtida for seg at dei 
kjem til å kunne bruke Nødnett i enno større 
omfang enn i dag. Håpet er at kvar hunde-
førar kan få sin eigen radio, då dette vil spare 
verdifull tid i krisesituasjonar. 

– Vi ser moglegheita til å kunne bruke 
Nødnett-utstyret som ein del av vår utkal-
lingsrutine. I dag kallar vi folk inn per mobil 
og SMS, men i framtida kan vi kanskje bruke 
Nødnett-radioane til dette, forklarer Stene.  

Norske redningshunder har brukt Nødnett i distrikta oslo, 
Asker og Bærum, romerike, Østfold og follo sidan 2010. 
Årleg har dei om lag 70 aksjonar der dei brukar nødnett. 
Tekst: Helena Sæter     Foto: Norske redningshunder

eSSenSiell 
kommunikasjon

Norske redningshunder får raskare og 
enklare kommunikasjon med Nødnett.

Hurtig gruppekommunika-
sjon er den mest grunn-
leggende funksjonen ved 
Nødnett. 

Gruppesamtalene foregår i 
talegrupper, som fungerer som 
«samtalerom». Kun den som er 
med i gruppen kan lytte eller 
snakke. For eksempel kan per-
soner som deltar i en rednings-
aksjon ha en felles talegruppe 
hvor alle involverte er tilknyttet. 
I tillegg vil nødetater og andre 
brukere ha sine egne talegrupper 
der ingen andre enn kollegene 
kan lytte til det som blir sagt. 
Den enkelte brukeren får bare 
tilgang til forhåndsbestemte 
talegrupper. 

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

talegrupper
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det er et komplisert lappeteppe 
som skal legges. Kvalitetssikring 
av dekning er en viktig del av 
arbeidet vi gjør, sier lederen for 
radioplanlegging i Direktoratet 

for nødkommunikasjon Marianne Masdal.
Nødnett skal gi radiodekning over det aller 

meste av fastlands-Norge. Det er en mål-
setning at Nødnett skal ha dekning på nær 
100 % der folk bor og 79 % av landarealet. 
Nødnett vil gi tilnærmet full dekning langs 
europaveier, riksveier og fylkesveier samt i 
byer og tettsteder. Det er krav til forsterket 
signalstyrke i byer/tettsteder for å gi best 
mulig innendørsdekning. Det vil bli egen 
dekning for helikopter. 

For å få Nødnett-dekning, må man ha 

basestasjoner. Nødnett-basestasjonene sender 
og mottar radiosignaler til radioterminalene. 
Basestasjonene er ikke plassert tilfeldig og det 
er et omfattende arbeid å finne gode plas-
seringer for mastene. Det er også en viktig 
forutsetning for utbyggingen at Motorola, 
som er utbygger av Nødnett, i størst mulig 
grad gjenbruker eksisterende master.

 
mange aKtører
– Dette er et komplisert prosjekt som krever 
bidrag fra mange aktører. En stor andel av 
senderne i Nødnett er innplassert hos teleak-
tører som Telenor, Norkring og Netcom. Vi 
er avhengig av et godt samarbeid med disse 
for å sikre effektiv utbygging, sier Masdal. 

Dersom tilstrekkelig dekning ikke oppnås 

ved å benytte slike lokasjoner, må det bygges 
nye egne antennemaster og tekniske boder.

loKale tilpaSninger
Utgangspunktet for radioplanleggingen er en 
såkalt nominell dekningsplan. Denne ligger 
til grunn for kontrakten. Denne planen gir 
omfanget og rammen for den dekningen 
som skal bygges, og den er basert på en rekke 
antakelser om blant annet eksisterende master 
og muligheter for nye master. 

– Nominell dekningsplan utvikles til en 
utbyggingsplan der alle basestasjonsplasse-
ringer etter hvert er konkretisert og base-
stasjonene blir realisert. I arbeidet fram mot 
en utbyggingsplan gjennomføres møter med 
lokale representanter fra nødetatene i hvert 

Kvalitetssikring av dekning er en omfattende og tidkre-
vende prosess. Det krever god planlegging, justeringer 
etter målinger og erfaring fra bruk.
Tekst:  Helene Engen  Foto: Morten Almeland - Fotolia

Grundig til verks 
fOR GOD DeKNiNG
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politidistrikt. På disse møtene presenteres 
dekningsplanen for det aktuelle området 
og nødetatene gir innspill basert på sin 
lokalkunnskap og operative erfaring, for-
klarer Masdal.

Det gjennomføres også møter med 
nøkkelpersoner innen beredskap, miljø 
og plan i alle fylker for å få informasjon 
om lokale forhold.

– Ved å jobbe på denne måten sikrer 
vi at dekningen best mulig tilfredsstil-
ler lokale behov, sier Masdal.

For å kunne benytte Nødnett i 
områder der det ikke er etablert 
fast dekning, kan det ved spesielle 
hendelser være aktuelt å sette ut 
mobile basestasjoner. 

Før radionettet defineres som klart, gjen-
nomføres det omfattende testing av dekning. 
Dekningen måles ved hjelp av biler utstyrt 
med mye måleutstyr. 

Etter hvert som radionettet tas i bruk, vil 
nødetatenes erfaringer kunne gi innspill til 
eventuell bygging av ytterligere basestasjoner. 

roBuSt nødnett
Nettet og kommunikasjonsmulighetene 
skal være robuste. I tillegg til strenge krav 
til dekning har også Nødnett strenge krav til 
oppetid, og har en døgnkontinuerlig overvåk-
ning. Det er bygget inn flere redundans- og 
sikkerhetsmekanismer i nettet. 

Vestfold: Meget god dekning, vist med kart 
fra nominell dekningsplan. Oransje felt viser 
områder med Nødnett-dekning.
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Oppgraderingen gjør Nødnett 
mer robust og gir nettet bedre 

funksjonalitet. Nå er Nød-
nett blant de mest moderne 

TETRA-nettverkene i Europa. 

Nettet er klargjort for landsdek-
kende utbygging og har større 

kapasitet og bedre sikkerhet 
enn tidligere. Rent teknisk betyr 

dette at nettet får økt redundans 
gjennom en ytterligere dublering 

av sentrale komponenter. Sik-
kerheten økes også ved at disse 

er fordelt på ulike geografiske 
lokaliteter.

Den nyeste versjonen gir 
muligheter for å koble sammen 

Nødnett med andre TETRA-nett, 
og i løpet av prosjektet vil nød- 
etatene i Norge kunne kommu-

nisere med brukere i det svenske 
nødnettet RAKEL. 

i løpet av 2015 skal eit heilt nytt radio-
nett for heile landet vere på plass. Fast-
lands-Noreg tel 324 000 kvadratkilome-
ter og Nødnett skal dekkje svært mykje 
av dette. Om ganske så få månader skal 

meir enn to tusen radiosendarar vere klare 
til å sende ut signal, som kanskje reddar liv 
og helse.

i teneSte for nødnett
Ein tidleg morgon på ein bensinstasjon i eit 
dalføre ein stad i Noreg møtast fem karar. 
Dei er der i teneste for Nødnett. Kor vidt 
dei tenkjer over at jobben dei gjer på sikt kan 
redde liv er uråd å seie. At dei er profesjonelle 
og effektive er derimot tydeleg. Desse fem er 
nokre av dei fleire hundre som arbeider med 
Nødnett i 2013. I dag skal dei og resten av 
arbeidslaget byggje ut tre nye basestasjonar.

For å få på plass kassene som rommar det 
tekniske utstyret til Nødnett, er helikopter 
ein føresetnad på denne staden. Det er ikkje 
uvanleg i Noreg, som er eit utfordrande land 
å byggje infrastruktur i.

Møtestaden denne dagen er på andre sida 
av dalføret. Vi får plass i bilen til arbeidslei-
aren. Det er mykje som må gjerast klart før 
helikopteret kjem.

ingen alternativ
Ein lastebil med hengar og to kassebilar snir-
klar seg oppover sida mot møtestad nummer 
to. I eit lite vegkryss på ein smal grusveg kjem 
følget til ein stopp. Det finst ikkje andre alter-
nativ kor lastebilen får plass og helikopteret 
går klar av trea.

Ut av kassebilen kjem ein ATV. Også det 
trengst for å løyse byggjeoppdraget denne 
dagen. To frå byggjelaget set avgarde vidare 

opp i lia, for å finne landingsstad for helikop-
teret i nærleiken av den fyrste basestasjonen 
som skal monterast.

Dei tre andre vert verande ved lastebilen for 
å gjere utstyret klart til å verte helikopterløfta 
av lasteplanet.

Halvannan time iherdig jobbing seinare 
høyrest dei umiskjennelege lydane av heli-
kopteret. På lasteplanet gjer dei seg klar til å 
hekte på lasta under helikopteret.

effeKtiv preSiSjon
Så kjem det over trea. Med ein formidabel 
presisjon og effektivitet er lasta plukka av 
planet og på veg mot destinasjonen oppi lia. 
Kort tid etter skjer det igjen. Kroken som 
heng lågt under helikopteret, finn bytet sitt. 
Det er alt på veg mot ein annan Nødnett-byg-
gjeplass på andre sida av dalen.

Siste basestasjonen som skal på plass i 
dalføret denne dagen ligg mange mil nord 
for der vi er. For helikopteret er det ikkje 
lange biten, men for den store lastebilen på 
den vesle grusvegen er det ikkje fullt så lett. 
Den må fleire kilometer attende der vi kom 
frå før den kan setje kursen nordover langs 
hovudfartsåra. 

Det tek tid, men etter nokre timar er laget 
på lasteplanet klar til å feste Nødnett-utsty-
ret under helikopteret for siste gong denne 
dagen. Så gjenstår det berre å montere base-
stasjonen. Og kople til straum og det tek-
niske utstyret. Ingen liten jobb det heller, 
men slik går dagane. På mange stader i det 
ganske land. I teneste for tryggleiken. Om 
få månader sørgjer dette for at personell frå 
brann, ambulanse og politi kan kommunisere 
raskt innbyrdes — i heile Noreg. 

Kjernenettsystemet 
oppgradert til 

nyeste versjon 

På jobb for 

trYggLeiKen
Nødnett vert rulla ut i stor fart. På nær alle 
kantar av landet er aktiviteten høg idet sam-
funnsviktig infrastruktur skal byggjast ut.
Tekst og foto: Sverre Steen



Utbygging     29

På jobb for 

trYggLeiKen

Det ligg mykje logistikk bak utbygginga av Nød-
nett. Mange stadar må utstyret lyftast  på plass 
med helikopter. 
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eg jobba tidlegare med Nødnett hos 
politiet i Oslo. Då eg flytta til Vest-
fold og byrja jobbe ved operasjons-
sentralen der, var Nødnett enno 
ikkje ferdig utbygd. Fyrst då forsto 

eg verdien av Nødnett og kor bra det er. Dette 
har gjort meg veldig entusiastisk til Nødnett, 
og har motivert meg til å undervise her ved 
instruktørutdanninga, fortel politioverbetjent 
Cathrine Klæstad.

lærer loKal Samhandling
I løpet av instruktørutdanninga blir naud- 
etatar frå same region samla til felles opplæ-
ring for å danne relasjonar til dei dei  skal 
samarbeide med i framtida. 

– Vi ynskjer at når brukarane skal på kurs 
skal dei ha ei felles plattform for samhand-
ling, uansett kva etat dei kjem frå. Allereie på 
fyrste samling har vi fokus på samhandling i 
bruk av Nødnett. Hensikta bak dette er at når 
studiedeltakarane sjølve skal drive opplæring 
ute i distriktet, så skal fellestanken vere noko 
dei tek med inn i si eiga undervisning. Ter-
skelen blir også lågare for å etablere kontakt 
med andre etatar når instruktørane er super-
brukarar i sine distrikt. Lokalt samarbeid blir 
eit viktig suksesskriterium når Nødnett skal 
implementerast, forklarar politioverbetjent 
Carl Otto Hinlo. 

Bryt ned Barrierar
Før utdanninga opplyste mange at dei kjente 
seg usikre når dei skulle jobbe på tvers av 
etatane.  

Eit eige sambandsregelement bestemmer 
korleis naudetatane skal samhandle. I løpet av 
utdanninga er det vesentleg å byggje medvit 
kring desse prosedyrane. 

– Når studiedeltakarane sjølv skal arrangere 
lokale kurs, må dei ta med kunnskapen sin 
til andre i sin etat. Samhandling og trening 
i å bruke Nødnett må skje lokalt. Denne 
opplæringa er avgjerande for å skape forståing 
for arbeidet i sin eigen etat. Då vil dei også 
forstå verdien av å bruke felles talegrupper og 
tidleg få til eit godt samarbeid på tvers, seier 
politioverbetjent Cathrine Klæstad. 

– Vi forsøkjer å bryte ned barrierar mellom 
etatane. Når Nødnett kjem er det viktig at 

det står superbrukarar klare i kvar etat for å 
etablere kontakt og drive øvingar. Fyrst når 
vi øver blir vi gode, og fyrst då kan vi ta ut 
effekt, synergi og gevinst. Eg oppmodar mine 
studentar til å jobbe med stoffet over tid for 
å skjønne og bli gode på moglegheitene som 
ligg i systemet, seier Hinlo. 

gode utviKlingSmoglegheiter
Studiet gjev 20 studiepoeng, og Nødnett er 
ein fellesnemnar i studiet. Sentralt står også 
utdanning i operative styringssystem som er 
i bruk ved operasjonssentralane. Gjennom 
pedagogisk opplæring, lærer studentane å for-
midle denne kunnskapen til kollegaene sine.

– I løpet av utdanninga får studiedeltaka-
rane opparbeida kunnskap som gjer dei til 
ressurspersonar som kan vere med å påverke 
og utnytte potensialet innan Nødnett. Dei 
blir superbrukarar på arbeidsplassen. Dei 
lærer å samhandle med andre naudetatar og 
setje tverrfagleg samarbeid på dagsorden, 
seier Hinlo.  

Dei som deltek på studiet har kome med 
veldig positive tilbakemeldingar, og dei er 
særs nøgde med at opplegget går på tvers 
av etatane. 

– Kursdeltakarane fortel oss at dei får 
mykje kunnskap som dei trudde dei hadde, 
men som det viste seg at dei ikkje kunne godt 
nok. Enkelte trivs også så godt i instruktør-
rolla at dei kjem tilbake hit for å undervise, 
opplyser Klæstad. 

Ved justissektoren sitt kurs- og øvingssenter i 
Stavern tilbyr dei ei felles instruktørutdanning i ope-
rative styringssystemer for naudetatane brann, helse 
og politi i regi av Politihøgskolen. 
Tekst: Helena Sæter Foto: DNK

sAMHAndLing 
frå fyrste stund

Samhandling og trening i å bruke Nødnett må skje 
lokalt, då vil brukerne sjå verdien av å samarbeide 
på tvers, seier politioverbetjent Cathrine Klæstad.

Ei felles forståing både ved rutinemessige hendingar i det dag-
lege og i ekstraordinære situasjonar står i fokus. Å lære riktig 
bruk og effektiv utnytting av Nødnett er ein viktig faktor for å 
lukkast med innføringa, seier politioverbetjent Carl Otto Hinlo. 
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Fase 0 - Ferdig utbygd 
– osloområdet: Oslo, Søndre Buskerud, 
Asker og Bærum, Romerike, Follo og 
Østfold tok Nødnett i bruk i 2010.

Fase 1 - 2013
– Øst: Hedmark, Gudbrandsdal 
og Vest-Oppland.

Fase 3 - 2014
– Vest: Rogaland, Haugaland 

og Sunnhordaland, Horda-
land, Sogn og Fjordane.

Fase 4 - 2014
– Midt-Norge: Sunnmøre, 
Nordmøre og Romsdal, 
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag.

Fase 5 - 2015
– Nord: Helgeland, Salten, Midtre 
Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark, 
og Øst-Finnmark.Når ByggES DEt 

i ditt distrikt?

Gerry Birkeland er ein av del-
takarane ved instruktørutdan-
ninga i Stavern. Til dagleg er 
han assisterande avdelingsleiar 
ved ambulansetenesta i Bergen 
sentrum. Bakgrunnen for at han 
søkte er at han synes at Nødnett 
virkar spennande, i tillegg til å ha 
ei stor interesse for samband og 
data. Birkeland trivs også godt 
med å undervise. 

– Gjennom utdanninga har 
vi som kursdeltakarar fått nokre 
tankevekkarar om korleis vi sjølv 

opptrer når vi underviser. Eg har 
blitt meir medviten kring mi eiga 
undervisning, seier Birkeland. 

I utdanninga er det særleg ein 
ting avdelingsleiaren set pris på. 

– Eg synes det er fantastisk å 
kunne jobbe på tvers av etatane. 
Dette gjer at vi ser verdien av 
samhandling med Nødnett. 

Birkeland ser på erfaringa som 
naudsynt for å lære opp andre i 
Nødnett, og han synes at dette 
gjev ei betre pedagogisk platt-
form. Avdelingsleiaren synes at 

han har fått god personleg og 
fagleg utvikling, og han opplevde 
det som inspirerande å få opp-
læring saman med andre naud- 
etatar. Han opplevde eit fagleg 
dyktig miljø, særskilt innan peda-
gogikk, som imponerte. 

– Målet no er at eg ynskjer å 
bruke den nye kunnskapen aktivt 
slik at eg kan perfeksjonere peda-
gogikken min. I kvardagen blir 
det viktig å tenke Nødnett i ein 
kvar setting, avsluttar   
Birkeland. 

tenker nødnett i alle settingar

Årstallene viser når Nødnett er klart til bruk i det 
første politidistriktet i fasen og når første nødetat i 
fasen vil ta Nødnett i bruk.

- Det fine er at både brann, helse og 
politi utdannar seg saman, seier assiste-
rande avdelingsleiar ved ambulansete-
nesta i Bergen sentrum, Gerry Birkeland.

Tekst og foto: Helena Sæter

Fase 2 - 2014
– Sør: Nordre Buskerud, Vestfold, 
Telemark, Agder.
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daniël Haché, direktør for ekstern-
kontakt i ASTRID forklarer:

– Vi så at det måtte komme 
løsninger for data for nødetater. 
Den fremtidige løsningen blir 

høyst sannsynlig LTE, men det ligger en ti 
til femten år frem i tid før markedet kan tilby 
LTE-løsninger som støtter nødetatenes behov 
for både tale og data. Derfor vil TETRA-nett, 
som er spesifisert for nødetater, nok være 
det gjeldende talenettverket i mange år. I 
mellomtiden vil man måtte finne løsninger 
for høyhastighetsdata i tillegg. 

– Nå har nok ikke bruken av data tatt 
av ennå i nødetatene, sier Haché. Den lille 

datatrafikken som genereres nå, kan nok stort 
sett håndteres av TETRA.

For TETRA er en standard som tross alt 
har noe dataoverføringskapasitet, selv om 
båndbredden er lav. Men bruken av data for 
operativ bruk vokser stadig i nødetatene, og 
dataløsninger blir etterspurt mer og mer i 
årene som kommer, mener Haché.

viKtig SamKjøring
Mange nødetater har kjøpt inn datakapasitet 
fra kommersielle leverandører. Men noen av 
de ulike nødetatsavdelingene som ønsker å 
bruke mer data er såpass små at vi regnet 
med at det ville bli tungt for dem selv å stå 

ASTRID, den belgiske nødnettorganisasjonen, har laget en 
mellomløsning for datakommunikasjon for nødetater.
Tekst: Gunnel Helmers  Foto: ASTRID

data til nødetater i Belgia
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bruken av data for operativ bruk vokser stadig, 
og dataløsninger blir etterspurt mer og mer i 
årene som kommer, mener direktør for ekstern-
kontakt i ASTRID Daniël Haché.

Spørsmålet ble stilt av David 
Wilson fra London Metropo-
litan Police under konferansen 
Critical Communications 
World i Paris i slutten av mai 
2013. Wilson arbeidet med 
sambandsløsningen for London 
2012. 

Kommunikasjon underveis er 
åpenbart en av nøkkelfaktorene 
for å sikre en god og trygg 

gjennomføring. De hadde 
ingen oppskrift å gå etter, for 
selv om London har huset en 
rekke store arrangementer, 
var ingen av dem i denne 
størrelsesordenen eller under 
tilsvarende trusselnivå.  

– Planleggingsarbeidet 
begynte så snart det var klart at 
London fikk OL, sier Wilson. 

Britenes nødetater bruker  

Hvordan håndtere et kjempearrangement når terror-
trusselen er betegnet som «severe»?  når arrangementet 
i tillegg varer over mange dager, foregår på et trettitalls 
ulike arenaer og involverer 170 ulike organisasjoner? 

Tekst: Gunnel Helmers Foto: Paul Hackett Reuters NTB Scanpix

det BritiSKe nødnettet tålte 
ol i london  

Terrortrusselen ble betegnet som «severe» under 
OL i London. Det hindret derimot ikke de 600.000 
besøkende som var innom idrettsrrangementet. 



    33

Dataløsninger blir etterspurt mer og mer 
i årene som kommer, sier Daniël Haché.

for forhandlinger og innkjøp. Derfor vil vi 
tilby et alternativ der ASTRID videreselger 
løsninger levert av kommersielle leverandører 
av mobilt bredbånd.

– Dersom det utvikler seg svært mange 
ulike lokale løsninger, for eksempel at alle 
politikamre har hver sin, vil det kunne føre til 
problemer med samvirke senere, sier Haché.
En slik samkjøring er allerede gjennomført 
med talenett, i og med at TETRA-nettet 
ASTRID er innført i Belgia i stedet for de 
mange, lokale løsningene som fantes før.

naSjonal dataroaming
ASTRID sørget for å få behov og mulige 

løsninger utredet, og falt ned på en løsning 
der de vil tilby et spesielt SIM-kort som kan 
bruke ulike nettoperatører innen samme 
land, tilsvarende de mulighetene man har når 
man reiser utenlands med mobiltelefonen.  
Politi, brann- og helsevesen vil kunne bruke 
en hvilken som helst av de tre nettoperatørene 
i Belgia, dersom det finnes tilgjengelig nett i 
området.  Man vil ikke være avhengig av den 
ene man har avtale med.

Avtalene ble underskrevet en ukes tid i 
forkant av konferansen Critical Commu-
nications World 2013 i Paris, og Haché 
regner med at løsningen kan være operativ 
rundt årsskiftet 2013/2014. Det skal innføres 

noen sikkerhetsforanstaltninger, og den stør-
ste operatøren i Belgia, Belgacom, har lovet 
prioritet i sitt nett.

Haché understreker at løsningen vil koste 
noe mer enn løsningene de kommersielle 
leverandørene kan tilby, men til gjengjeld blir 
den mer robust enn om man hadde måttet 
forholde seg til kun én nettleverandør. 

– Det er ganske sannsynlig at et område 
er dekket av ett eller annet nett, avslutter 
Haché. 

et digitalt nett bygget på 
TETRA-teknologi, samme     
teknologi som Nødnett. De 
valgte å oppgradere kapasi- 
teten i nettverket, og bygge 
flere kontrollrom. 

Det ble i tillegg bygget et 
separat nett, levert av samme 
leverandør, til bruk for andre 
enn nødetater. 

– Vi sørget for å være ferdige 
om lag ett år før lekene startet, 
og testet nettet grundig. Og vi 
øvde, øvde og øvde på bruk. 

– Ting tar tid. Det tar tid å 
teste og øve, og det er viktig å 
ta seg denne tiden, presiserer 
Wilson til tilhørerne ved konfe-
ransen Critical Communicati-
ons World 2013.
 
oppetid og feilretting
Airwave er operatør for det 
engelske TETRA-nettverket. 
Martin Benke, direktør for 

nettdriften i Airwave, forteller 
hvordan de arbeidet for å sørge 
for at nettet var oppe hele tiden 
under det store arrangementet.   

All teknologi har sårbarheter, 
og London 2012 var klare på 
at svikt ikke kunne tolereres 
over særlig tid.  De identifiserte 
kritiske punkter i nettverket, og 
dersom disse elementene skulle 
gå ned, måtte de rettes fort. 

– Det ble satt svært korte 
responstider for oss til å fikse 
eventuelle problemer, sier 
Benke.  – På de mest kritiske 
punktene satt teknisk personell 
klare og ventet i tilfelle noe 
gikk galt.

Og det gikk bra. Nettet ble 
flittig brukt. Politiet hadde på 
det meste 2 701 842 anrop på 
toppdagen 27. juli 2012. På det 
meste var hele 85 500 radioer i 
aktiv bruk i nettverket.  

Nødkommunikasjon

logiStiKK og riKtig BruK
Det som ofte undervurderes 
ved store arrangementer er den 
logistikken som er nødvendig. 
Det høres enkelt ut, men er 
det ikke, understreker Benke. 
Det er en kritisk faktor å være i 
stand til å sørge for at radioene 
blir ladet og at den enkelte får 
den radioen vedkommende 
skal ha. 

Det var ikke lett å lage et 
godt gruppesystem for Lon-
don-OL. Benke forklarer at det 
er en skrivebordsøvelse; man 
må sette seg ned med bruker-
gruppene og tenke ut hvordan 
brukerne vil måtte bruke 
nettverket. Ut fra det må man 
prøve å lage en god struktur på 
talegruppene. I den praktiske 
gjennomføringen hadde de 
ikke så mye å bygge på. 

Benke er opptatt av hvor 
grunnleggende viktig det er at 

brukerne får tid til å øve seg 
på bruk av terminaler, kon-
trollrom, talegrupper og nett. 
Det senker risikoen for at feil 
bruk belaster nettet unødig. 
Han trekker frem et eksempel 
fra en annen hendelse enn OL, 
der politiet i Manchester hjalp 
politiet i London. Det hadde 
ikke vært så mye som skjedde, 
så derfor hadde enkelte av 
tjenestemennene valgt å følge 
med på Manchester-politiets 
talegruppe over nettet. Når de 
gjorde det, brukte de en del 
kapasitet på basestasjoner i 
London. 

– Selv om man har øvd, vil 
brukerne noen ganger ikke 
oppføre seg slik man forventer 
på nettverket, sier Benke. 
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organisasjonen og styret til FirstNet 
var på plass mot slutten av 2012.

– Vi er i gang og har satt opp 
et testnett, sier Andrew Thiessen, 
som leder arbeidet med standar-

der og krav i PSCR-programmet (Public 
Safety Communications Research).  De har 
valgt LTE-teknologien, den som de fleste 
regner med blir den viktigeste standarden 

for mobilkommunikasjon. Thiessens gruppe 
har blant annet øvd i Disaster City, en ver-
denskjent treningsfasilitet for nødetater. Der 
testet de bruk av dataoverføring  i krisesitua-
sjoner.  De testet kartapplikasjoner, overfø-
ring av foto og video og videokonferanse i 
ulike kritiske scenarier som en skyteepisode 
i en kino, en ambulanse under utrykning, og 
en bomberobot under arbeid. 

Bare data, iKKe tale
Foreløpig finnes det bare ett område i USA, 
Harris County i Texas, som har et LTE-nett i 
drift til bruk for nødetatene. Området har litt 
i overkant av fire millioner innbyggere.  Men 
nettet er bare for data, ikke for tale. Dette 
har vært et kontroversielt tema, melder staten 
Texas’ departement for samfunssikkerhet på 
hjemmesidene sine. De viser til at eksperter 
fra industrien er enige om at det vil ta mange 
år, muligens tiår, før Public Safety LTE-nett-
verk blir i stand til å tilby stemmebaserte 
tjenester i tråd med brukernes behov.

Nød- og beredskapsbrukere trenger lyn-
kjapp oppkobling og mulighet til å trykke 
på radioen og deretter snakke med en hel 
gruppe personer på en gang. – Dit er det en 
lang vei å gå. Ingen av nødetatene må fase 

fakta om 
firstnet

En av hovedkonklusjonene 
etter 11. september-kommisjo-
nens rapport var at USA burde 
bygge opp ett felles, nasjonalt 

sambands- og datanettverk for 
sine mer enn 2,8 millioner nød-

etats- og redningsbrukere.  De 
fragmenterte løsningene som 

finnes nå fungerer ikke godt nok. 
USAs myndigheter har satt av 7 

milliarder dollar til arbeidet med 
FirstNet.

egne 
frekvenser

 USA har valgt å bygge et eget 
LTE-nett for nødetatene, og ikke 
ønsket å bruke de kommersielle 
leverandørenes nett. Det er satt 

av egne, dedikerte frekvenser for 
samfunnssikkerhetsformål, og 

disse skal benyttes i FirstNet.  

 Det er satt av to 10 MHz fre-
kvensbånd i 700 MHz-båndet. 

 Dette kommer i tillegg til 6+6 
MHz frekvensbånd som allerede 

brukes til smalbånd og tale i de 
amerikanske nødetatene

 i dag. 

Da den lovgivende forsamlingen i USA gav startskuddet 
for firstnet 21. februar 2012, sa den amerikanske visepresi-
denten Joe Biden at nettet skal oppfylle et løfte gitt til ame-
rikanske «first responders» etter 11. september 2001: red-
ningsfolk skal få teknologien de trenger for å gjøre jobben 
på en trygg måte. 
Tekst: Gunnel Helmers      Foto: DNK, TEEX, Master Sgt. Mark C. Olsen/U.S. Air Force/New Jersey National Guard 

USAs 

firstnet

USA skal bygge lTE-nett, men Andrew 
Thiessen påpeker at det vil ta mange år 
før nettet kan brukes til tale. 
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ut sine eksisterende talesamband på mange 
år ennå, sier Thiessen. 

vil påvirKe lte-Standarden
– For å holde kostnadene nede er det viktig 
at vi satser på å få LTE-standarden til å støtte 
behovene nød- og redningsbrukerne har, 
understreker Thiessen. 

USA går tungt inn for at teknologien som 
er valgt, LTE, etter hvert skal støtte nødeta-
tenes behov. Det er imidlertid ikke nok at 
USA prøver å få det til, de trenger hjelp fra 
andre land også, presiserer Thiessen. 

Den store driveren for teknologiutvik-
ling for mobildata er ikke de relativt sett 
få nødetatsbrukerne, redningsarbeiderne og 
andre som trenger tilgang til spesielt robuste 
samband. Det som driver utviklingen er at 
det finnes mange og store markeder for kom-
mersiell mobiltelefoni og mobildata. 

Nettopp derfor er en samlet innsats viktig. 
Nå mener han det er en bevegelse i riktig 

retning. Storbritannia har også ønsket fort-
gang i dette arbeidet, og den dedikerte grup-
pen TCCA (TETRA + Critical Communi-
cations Association) arbeider også på dette 
feltet. 

Disaster City er et 210 000 kvm stort 
øvelsesområdet for beredskapsaktører i 
College Station, Texas.

orkanen Sandy skapte store utfordringer 
for amerikanske redningsmannskaper, 
som her ved New Jerseys pir. 
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 Nødnett betyr økt samhand-
ling mellom nødetatene og sik-
kerhet for de som er involvert. 
Et sikrere, bedre, mer robust 
samband.

 Det er viktig at fylkesmann-
sembetet er med. Nødnett er et 
verktøy for kommunikasjon også 
mellom kommunene og fylkes-
mennene, i krisesituasjoner.  For 
eksempel samordner fylkesmen-
nene rapporter fra kommunene 
og sender til DSB, som rappor-
terer videre til justisministeren.  
Nødnett er viktig som backup 
hvis mobilsamband og data ikke 
fungerer.

 Samfunnet er sårbart og tele-
kommunikasjonsavhengig. Det 
er derfor viktig at strømforsynin-
gen er robust. Nødnett må være 
tilpasset dette.

 Det er påfallende mange klima-
relaterte hendelser i Trøndelag. Et 
eksempel fra Holtålen sentrum 
i 2011 hvor kraftig regn gjorde 
at elva steg og nesten utraderte 
sentrum. Nødnett må fungere i 
slike tilfeller.

 Det er store områder med 
kvikkleire her, og det går kraftlin-
jer gjennom slike områder. Dette 
kan påvirke Nødnett og derfor er 
det behov for minimum 48 timer 
reservestrøm.

dag otto SKar
fylkesberedskapssjef i Sør-trøndelag siden 2004

 Nødnett åpner muligheter for 
samhandling på tvers av nødeta-
ter og andre beredskapsaktører.

 Alle hver for seg får en bedre 
dekning.

 At Nødnett blir innfridd nå og 
at det blir samhandling.

 Vi har også noen særutfor-
dringer som krever høy robust-
het i vårt fylke. Og ikke minst 
behov for god tunneldekning i 
de mange og lange tunnelene. 
Færre enn 1/3 av tunnelene får 
Nødnett, siden de er eldre og har 
en lavere årsdøgntrafikk.  

 Jeg er ikke bare opptatt av 
mulige ulykker i tunnelene, men 

ser at sentralisering av sykehus-
tjenestene medfører mer trans-
port av pasienter. Lange tunne-
ler betyr lange brudd i kommu-
nikasjon mellom ambulanse og 
sykehus. 

haavard StenSvand
fylkesberedskapssjef i Sogn og fjordane i åtte år

fire beredskapssjefer      om nødnett
Nødnett bygges i hele landet. Hva mener beredskapssjefene om 
mulighetene og utfordringene dette innebærer? DNK har spurt fire av 
dem om følgende: 
Tekst og foto: Marianne Storrøsten og Gunnel Helmers

Hva betyr Nødnett-utbyggingen for ditt ansvarsområde?

Hvilke krav syns du samfunnet bør stille til Nødnett, sett ut fra 
behovene i ditt fylke?
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 Nødnett vil gi bedre samband 
mellom AMK og ambulansene, 
med bedre talekvalitet og bedre 
samvirke på skadested. 

 Trondheim hadde prøvepro-
sjekt med TETRA, og ambu-
lansene og AMK ser fram til å få 
TETRA tilbake. Vi er så heldige 
å ha et nybygd sykehus som er 
klargjort for Nødnett, med ser-
verrom og antennekabelen klar. 
Det er bare å få utstyret inn.

 Nødnett kan også bidra til 
bedre intern beredskap på syke-
huset. Det blir lettere å få tak i 
leger i vakt og andre interne res-
surser, spesielt ved interne kriser. 

 Det må begrunnes hvis 
Nødnett skal ha lavere reserve-
strømberedskap enn i Sverige. 
Jeg regner med at beslutningen 
i Sverige er godt begrunnet, og 
Norge må eventuelt begrunne 
hvorfor vi ikke trenger samme 
beredskapsnivå.

 Å få samband over grensen 
blir bra. Vi har stadig ambulan-
ser over til Sverige for å hente 
skadde til sykehus i Norge.

erlend vandviK 
Beredskapssjef ved St. olavs hospital i trondheim
i drøyt ett år 

 Først og fremst at nødetatene 
har et samband som fungerer, og 
så ser jeg frem til at flere i «bered-
skapsfamilien» vil få mulighet til 
å koble seg på. Vi vil da få nye 
muligheter for bedre og sikrere 
kommunikasjon. Særlig vil det 
gi en ny mulighet for samband 
med kommunene.

 Først og fremst at det virker 
også når annet samband er nede, 
og at det gir en merverdi utover 
annet samband for brukerne. Jeg 
skulle også ønske at Nødnettet 
kunne gi bedre mulighet for 
bl.a. bilder. Når storsamfunnet 
bruker så store ressurser på nytt 

nødnett må det også gi en god 
nok dekning i tunneler, par-
keringskjellere og innendørs i 
tettbygd strøk. Det er viktig at 
det jobbes for å optimalisere 
dekningsgraden. 

 Et nødnett må også ha en infra-
struktur som sikrer drift i perio-
der med nettutfall og kapasitet til 
å håndtere større hendelser. Også 
i Oslo og Akershus vil vi oppleve 
bortfall i kraftforsyningen. Da 
må nødstrømmen fungere slik at 
Nødnettet kan brukes. Så vil det 
nok alltid være en diskusjon om 
hvor stor batterikapasitet som er 
nødvendig.

johan løBerg tofte  
Beredskapssjef hos fylkesmannen i oslo og 
akershus siden juni 2011

fire beredskapssjefer      om nødnett
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Da Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB) 

evaluerte øvelse Tyr som pågikk 
ved og rundt hovedflyplassen 

Gardermoen i 2012, kom de 
med en rekke konkrete lærings-

punkter og anbefalinger: 

 Nødetatene bør benytte seg 
av mulighetene som ligger i nød-

nettet for å sikre tidlig kontakt 
mellom faglederne på vei til 

innsatsstedet. 
 Alle tre nødetatene bør gjen-
nomgå sambandsreglementet 

for å sikre en felles forståelse for 
bruk av sambandet, både når det 
gjelder begreper og talegrupper. 

 Det bør gjennomgås ruti-
ner ved bruk av samband ved 

hendelser på flyplassen der 
samhandling med flere brann- og 
redningsvesen inngår. Det anbe-
fales at alle benytter Nødnett for 
å unngå misforståelser og tap av 
verdifull tid, spesielt i første fase 
av en hendelse. Flyplassen, med 
de beredskapselementer som er 

etablert der, bør anskaffe Nød-
nett slik at kommunikasjonen 
med blålysetatene kan foregå 
sømfritt og uten forsinkelser. 

(Kilde: Evaluering øvelse Tyr 
2012, Politihøgskolen, s. 165)

dNK har ansvar for Nødnett, som 
har vært i bruk av nødetater i det 
sentrale østlandsområdet siden 
2010, og som bygges ut i høyt 
tempo i resten av fastlands-Norge. 

Direktoratet følger opp sikkerheten, drifts-
kvaliteten og tilgjengeligheten i Nødnett, 
og har ansvar for videreutvikling i tråd med 
brukernes og beredskapssamfunnets behov. 

Ansvaret for Nødnett fører med seg en 
rekke krav til kunnskap, proaktiv utvikling 
og analyse. Direktoratet må vite hvordan 
Nødnett best kan brukes for å sikre at sam-
funnet får mest mulig igjen for investeringen. 

– Det skal ikke være slik at Nødnett er 
bra i dag, men blir utdatert i morgen. Vi 
følger med på hvilken retning systemene for 
nødkommunikasjon må utvikles for å være 
robuste og riktige i mange år framover, sier 
Nina Myren, avdelingsdirektør for strategi 
og analyse i DNK. 

DNK har dybdekunnskap om alle deler 
av Nødnett – som radionett, basestasjoner, 
datalinjer og kjernenett.  I tillegg har direk-
toratet gode kunnskaper om funksjonen til 
terminaler og hvordan kontrollrom brukes 
over nettet. 

– Vi har ansvar for at utstyr som koples 

dnK
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er en ny 
aktør i beredskapssamfunnet i Norge. Hva tilbyr DNK som 
beredskapsaktør? 
Tekst: Gunnel Helmers  Foto: Hallvard Hatlestad 

Beredskapsaktøren 

erfaringer 
etter øvelse tyr 

Tekst: Eirik Winther

Illustrasjonsfoto
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til Nødnett er godkjent og ikke svekker sik-
kerheten, understreker Nina Myren. 

BidragSyter i øvelSer og KritiSKe 
hendelSer
– Riktig opplæring gir bedre brukeropp-
levelse. Det er viktig at brukerne kjenner 
til både mulighetene og begrensningene i 
den nye teknologien. Under hendelser har 
DNK også mulighet til å iverksette tiltak 
for å trygge brukerne i nettet ytterligere ved 
behov, men det forutsetter at DNK har god 
informasjon om det som skjer. 

DNK ønsker et tett samarbeid med de som 

bruker Nødnett for å lære mest mulig om 
situasjoner hvor Nødnett er i operativ bruk.

– Under forberedelser til større arrange-
menter og fullskala-øvelser kan DNK bidra 
med rådgivning om hvordan nettet utnyttes 
best i de aktuelle områdene, og hvilke mulig-
heter som ligger i nettet, sier Myren. 

– DNK bør ha en representant til stede der 
det finnes mest informasjon om hendelsen og 
planlagte handlinger, både ved kritiske hen-
delser og øvelser. På denne måten kan man 
legge til rette for optimal bruk av Nødnett 
tilpasset hendelsen. 

– DNK skal sørge for at beredskapsaktørene 

har samband til å utføre sine oppdrag på en 
best mulig måte, men ellers ta lite plass, sier 
Myren.

Opplysninger om bruken av Nødnett 
registreres, og DNK har verktøy og kompe-
tanse for å analysere dataene. Brukerne kan 
få rapporter for bruk av nettet under større 
hendelser og øvelser, noe som kan støtte 
læring i etterkant. For å sikre gode data må 
DNK vite om behovet i forkant. 

– Vi ønsker at denne kompetansen kan 
komme brukerne til gode, og sikre at Nød-
nett brukes og utvikles til beste for samfun-
net, sier Myren. 

www.dinkom.no
Følg Nødnett på våre nettsider:

Øvelse Tyr fant sted ved og rundt hoved-
flyplassen ved Gardermoen i 2012.
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