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Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.

D
ette er spennende dager for alle oss 
som er opptatt av nødkommunika-
sjon og Nødnett. Stadig større deler 
av Norge blir bygget ut, og i stadig 

flere områder kan stadig flere brukere begynne 
en ny kommunikasjonshverdag med Nødnett.

Overgangen vil være stor for mange. Fra 
gamle sambandsnett med store dekningshull 

og ingen sikring mot avlytning til et moderne 
system som er bygget for å gi alle som jobber 
med nød- og beredskapsarbeid det de trenger 
mest: sikker kommunikasjon når det gjelder.

En av de sentrale fordelene med Nødnett er 
at det fremmer samarbeid og samvirke i bered-
skaps-Norge. Nødnett kjenner ingen organisato-
riske eller geografiske grenser. Gjennom felles 
talegrupper kan brukerne lage grupper som er 
spesialtilpasset brukernes behov og kontekst. 

Et eksempel på det er redningsskøytene, der 
alle redningsskøyter kan snakke med hverandre, 
uavhengig av geografisk avstand. Et annet 
eksempel er vårt arbeid med ISI – der brukere 
i norske Nødnett skal kunne kommunisere med 
brukerne av det svenske søsternettet RAKEL. 

Stadig flere områder med Nødnett og stadig 
flere brukere setter klare krav til oss som skal 
drifte og forvalte nettet. Brukerne har høye 
krav til kvalitet, dekning og feilretting. Fra en 
situasjon der man tidligere måtte leve med 
dårlige kommunikasjonsløsninger vil brukerne 
av Nødnett ha høye krav og forventninger. Vi 
jobber hver eneste dag for å møte disse forvent-
ningene, og er avhengig av god kommunikasjon 
med brukerne for å holde kvaliteten oppe. 

For å gjøre noe enda bedre må vi vite hva 

som er «galt». Derfor er de såkalte drivetes-
tene – der brukerne kjører på kryss og tvers 
av nye Nødnettområder for å teste dekningen 
– utrolig viktig. I tillegg er det oppløftende alle 
de gangene vi får tilbakemelding om at Nødnett 
har bedre dekning enn forventet. 

Når hele landet har fått Nødnett, skal vi ta en 
systematisk gjennomgang av opplevd dekning. I 
tillegg til god kommunikasjon med brukerne og 
kontinuerlig driftsovervåking vil dette hjelpe oss 
med å sikre at eventuelle svakheter i nettet blir 
korrigert. Men jobben er ikke over med det. Nå 
må vi ha fokus på å videreutvikle Nødnett, sikre 
at nettet blir brukt på best mulig måte, sikre 
tilgang til nye funksjoner, utvikle programmene 
som kan utnytte datakapasiteten i Nødnett og 
sikre at Nødnett alltid er tidsmessig, og i stand 
til å dekke brukernes behov og krav.   

Alle disse temaene kan du lese mer om i 
denne utgaven av Nødnettmagasinet. Følg oss 
gjerne på Twitter eller på nettet for å få ferske 
nyheter om Nødnett.

Tor Helge Lyngstøl
direktør
Direktoratet for nødkommunikasjon
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B
uckner har travle dager høsten 2014, 
det er mye som skal gjøres før politiet 
i Agder tar i bruk Nødnett. En del av 
forberedelsene går ut på å kjøre dek-

ningsmålinger i politidistriktet for å kartlegge 
dekningen.

Kartlegge DeKNiNg
– Det er kanskje vel så viktig å kartlegge hvor det 
ikke er dekning, sier Buckner. – Ved å ha oversikt 
over eventuelle dekningshull kan vi planlegge 
for hva vi skal gjøre i disse områdene, fortsetter 
han,  og i Nødnett ligger det jo flere muligheter  
ved hjelp av Gateway og repeater for å kunne 
kommunisere også der det ikke er dekning.

Akkurat denne dagen er det ruten Kristian-
sand–Lindesnes som står for tur. På veien fra 
Kristiansand har det vært god dekning for 
bilradioen og ute ved fyret er det altså dekning 
for håndholdt radio. Akkurat det er Buckner 
godt fornøyd med.

 – Det å kommunisere over sambandet med 

mannskapene som er på Nødnettopplæring på 
politihuset er god reklame for prosjektet. Dek-
ningen på E39 mellom Vigeland og Lindesnes 
har nemlig ikke vært like bra med det gamle 
sambandet, forteller Buckner.

goDt samarbeiD i agDer
Dekningsmålingene gjøres ved at en PC med et 
spesielt program installert kobles til GPS og bil-
radio for Nødnett. Når man kjører, logges ruten 
på PC-en sammen med informasjon om dek-
ningen. Det er mange ruter som skal sjekkes og 
Buckner medgir at det kan bli litt lange dager i 
bilen. I Agder samarbeider nødetatene godt om 
innføringen av Nødnett. En av tingene de gjør, 
er å dele informasjon om dekningsmålinger. 

– Ved å gjøre det på denne måten sparer vi 
ressurser. Det har ingen hensikt at vi kjører etter 
hverandre for å måle dekningen i det samme 
nettet, sier Buckner.  

På vei tilbake til Kristiansand kjører vi forbi 
Lenesfjorden og Buckner svinger inn i en 

busslomme. – Jeg fikk nettopp spørsmål fra en 
kollega om det er dekning her, forteller han og 
tar frem radioen sin.  – Hallo, dette er Jonathan. 
Nå sitter jeg i bilen ved Lenesfjorden og snakker 
i den håndholdte.  – Det er mottatt, jeg hører 
deg klart, svarer hans kollega fra politihuset i 
Kristiansand. 

– Det er Jonathan. Kan dere høre meg? Ute ved Lindenes fyr står Jonathan Buckner, politiets 
prosjektleder for Nødnett i Agder, med radioen i hånda. Fra politihuset i Kristiansand kommer 
svaret raskt. – Vi hører deg klart og tydelig. Over.  
Tekst: Kristine E. Utheim  Foto: Petter Emil Wikøren

Dekningsmåling er en del av nød-
etatenes forberedelser og gjøres i 

perioden mellom der Nødnett er ferdig 
utbygget i et distrikt og nødetatene tar 
nettet i bruk. Nødetatene velger selv 
hvordan de legger opp arbeidet med 

målingene. 

Landsdekkende Nødnett

Fra Lindesnes     
                 til Nordkapp 

Dekningsmåling
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Landsdekkende Nødnett

Fra Lindesnes     
                 til Nordkapp 

– Å bygge ut Nødnett på Nordkapp er symbolsk 
viktig for oss fordi vi da har nådd landets nord-
ligste punkt, forteller direktør Tor Helge Lyngstøl 
i Direktoratet for nødkommunikasjon.

Sommeren er en travel tid for Nødnettmon-
tørene. Det er nemlig en utfordrende oppgave å 
bygge kritisk infrastruktur i værutsatte områder. 
Det jobbes derfor hardt for å utnytte tiden før 
vinteren og snøen kommer fordi det da blir enda 
vanskeligere å bygge.

– Dette er en av Norgeshistoriens raskeste 
utbygginger av mobilnett. Det er et stort privi-
legium for oss å lede denne utbyggingen. Det 
at vi nå er på Nordkapp er en klar indikasjon på 
at vi har kommet langt med prosjektet. Jeg er 
stolt av at vi har nådd denne viktige milepælen. 
Det nettet vi bygger er også fullt på høyde med 
nettene i andre europeiske land, sier Lyngstøl.  

Nødnettmasten er den nordligste i Norge og 
ligger på Magerøya i Finnmark. Plasseringen er 
nødvendig for å sikre god dekning for ansatte i 
nødetatene, frivillige organisasjoner og befolk-
ningen rundt Nordkapp.

Motorola Solutions er hovedleverandør til Nødnettutbyggingen. Basestasjonen ved Nordkapp bygges ut av deres 
underleverandør Netel, og teamet kommer fra Konsing i Serbia. 

Høyt over bakken med god utsikt utover det majestetiske 
Nordkapp-platået henger to personer i en 48 meter høy mast 
og monterer Nødnettutstyr. Nødnett har endelig kommet til 
71 grader nord.
Tekst: Helena Sæter og Morten Ellingsen  Foto: Kjell Bendik Pedersen

www.dinkom.no/kart 
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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 meldin-
ger (SDS), samt begrenset overføring av data.
Tekst: DNK  Illustrasjon: Sandra Kovacs, C media Norge AS

Hvordan fungerer Nødnett?

2100 
basestasjoner
som vil gi dekning til 

Fastlands-Norge.

40 000 
radioterminaler

til politiet, helsetjenesten, brannves-
enet og andre beredskapsbrukere. 

Nødnett-prosjektet omfatter akti-
viteter for å bygge Nødnett i hele 
Norge, innføre nytt utstyr hos 
nødetatene samt etablering av 
drift og vedlikehold.  
Prosjektet leverer blant annet:

Hjelp!
Når uhellet inntreffer, 

ringer innbyggerne til 
nødnumrene: 

110 for brannvesen,  

112 for politi eller  

113 for ambulanse.

Sentral
Nødsamtalen kommer 
frem til en av etatenes 

kommunikasjonssentraler. Nødnett-utstyret 
setter kommunikasjonssentralen i stand 
til å kommunisere både over Nødnett 

og telefonnettet. Slik kan sentralen 
varsle nødvendige ressurser, de 

andre etatene, og koordi-
nere utrykningen.

6    

www.dinkom.no/video 
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Hvordan fungerer Nødnett?

Nettets oppbygging
Nødnett-infrastrukturen består av en rekke 

basestasjoner med radioantenner (radionett), 
overføringslinjer (transmisjonsnett) og 

sentrale nettverkskomponenter (kjernenett).

Nødnett

18 110-sentraler for 
brannvesenene

mobile opplæringssen-
tre for helsetjenestenAMK-sentraler17

Radionett 
Basestasjonene formidler 

signalene mellom radioter-
minalene. Basestasjonene 
er plassert slik at de skal gi 
god Nødnett-dekning for 

nød- og beredskapsbrukerne. Til 
sammen utgjør basestasjo-

nene radionettet. 

Kjernenett

Kjernenettet styrer all tra-
fikk i Nødnett og er selve 
«intelligensen» i Nødnett. 
Kjernenettet består av sen-

trale nettverkskomponenter som 
servere og svitsjer.

Nødnett gir nødetatene mulig-
het 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 bru-
kere har adgang til 
informasjonen.

akuttmottak58

legevakt-
sentraler 105 

2 

operasjonssentraler 
for politiet27

Transmisjonsnett 
Radionettet og kjernenettet er koblet 

sammen gjennom et transmisjonsnett. I 
transmisjonsnettet sendes signaler gjen-
nom fysiske kabler og via radiosignaler i 
luften. Nødnett har ikke eget transmi-

sjonsnett, men benytter den kom-
mersielle infrastrukturen, som 

er hovedsakelig eid av 
Telenor.

    7
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V
erst trykk var det hos Alarmsentra-
len i dagane mellom 23. og 27. juli. 
I løpet av desse dagane måtte dei 
rykke ut på 111 ulike hendingar. 

Mange av desse viste seg å vere reelle bran-
nar i skog og lyng  som var forårsaka av lynet. 
Den 24. juli kom det inn heile 369 telefonar. 
På det meste hadde brannvesenet 12 ulike 
hendingar gåande samstundes, med like mange 
talegrupper i bruk. 

Skog- og grasbrannar krev mykje ressursar, 
ofte treng ein også helikopterstøtte for å få 
bukt med flammane. 

– Vi måtte setje inn mykje ekstra folk, og 
desse dagane var det mange hundre mannskap 

ute for å sløkke brannane. På kvar hending er 
det ti til femten personar ute. På ein større skog-
brann i Storelvdalen hadde vi 60–70 personar 
ute i felten. Med så mange personar ute på 
oppdrag er det viktig at dei ulike talegruppene 
i Nødnett  fungerer optimalt, seier avdelings-
leiar Trond Brenden ved Alarmsentral Brann 
Innlandet. 

Også varabrannsjef Sturla Bråten i Lunner-
Gran brann og redning fekk merke den hektiske 
aktiviteten som ein fylgje av mange skogbrannar 
i sitt distrikt. Han hadde sjølv befalsvakt då 
torevêr og lyn forårsaka brannar over heile 
Hadeland.

– Det byrja med ei melding om ein skogbrann. 

Sommaren 2014 var ein usedvanleg  lang, varm og tørr sommar med mykje kraftig lyn og 
torevêr. Resultatet vart rekordmange skogbrannar for Alarmsentral Brann Innlandet. Den 
siste veka av juli måtte dei rykke ut til heile 59 skog- og grasbrannar. Nødnett var eit viktig 
verkty for å handtere hendingane. 
Tekst: Helena Sæter  Foto: Arnfinn Frengstad

Skogbrannmaraton for 
Alarmsentral Brann Innlandet

8    
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Brannvesenet måtte så rykke ut til en tra-
fobrann, ein mogleg husbrann, ein ny skogbrann 
og ein bilbrann. Den moglege husbrannen viste 
seg å være nokon som brann store mengder 
søppel til tross for at det var både tørt og varmt 
ute. I tillegg var det ein del automatiske alarmar 
som slo ut, på grunn av vêret, fortel Bråten.

gjev betre haNDteriNg
Både Brenden og Bråten opplevde det som 
krevjande å ha så mange hendingar på ein gong, 
samstundes som det var ei god moglegheit til 
å få testa ut Nødnett. 

– Nødnett fungerte veldig bra, spesielt det at 
vi ikkje treng å tenke på kommunikasjon over 

geografiske grenser. I denne situasjonen var det 
ein kjempefordel å kunne kommunisere på tvers 
av kommunar og fylker. Sjølv om aktiviteten 
var stor, var kapasiteten likevel  god og nettet 
fungerte bra. Dei som hadde ansvaret for å leie 
operasjonane synes dei fekk god oversikt på ein 
heilt annan måte enn det som har vore mogleg 
tidlegare, opplyser Brenden. 

Ved Lunner-Gran brann og redning kjenner 
dei at dei byrjar å få ei god rutine ved bruk av 
Nødnett.

– Vi er kopla opp til ei talegruppe som er 
hovudkanalen til 110 Innlandet. I tillegg har vi 
ein eigen arbeidskanal som mannskapa bruker. 
Den kombinasjonen fungerer veldig bra, særleg 

ved store hendingar. Då kan mannskapa snakke 
litt lausare seg imellom. Det er heller ikkje tvil 
om at når den eine skogbrannen etter den andre 
dukka opp, var det ein fordel at kvar enkelt 
hadde eigen radio, meiner Bråten. 

– Mitt inntrykk er at desse hendingane ikkje 
hadde vore mogleg å handtere på same måte 
med det gamle sambandet. Både med tanke på 
dekning, og at alle ikkje hadde eigen radio. No 
kom beskjedane fram til alle som trengte dei, 
avsluttar Bråten. 

Denne linja viser aktiviteten i brann sine interne tale-
grupper i Vestoppland, Hedmark og Gudbrandsdalen 
i juli. Her ser ein tydeleg korleis Nødnett-bruken auka 
kraftig under skogbrannmaratonet i slutten av månaden.

    9
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M
ed mange folk samla på ein plass, 
seier det seg sjølv at mobilka-
pasiteten raskt kan bli sprengt. 
Særleg viss noko ekstraordinært 

skulle skje. Difor er det ekstra viktig for politiet 
å ha eit eige samband  som dei kan kommu-
nisere over. 

Midt blant glade festivaldeltakarar som nyt 
musikk av fyrste klasse i strålande sommarver 
finn vi politibetjent Lise Bjørnsund. 

– Det er heilt glitrande å bruke Nødnett på 
festival. No slepp vi skurring og avbrot. Ope-
rasjonssentralen høyrer oss heilt klart og kan 

fylgje med på kva som skjer på festivalen. Vi har 
ei separat talegruppe på festivalen og belastar 
såleis ikkje kollegaer på andre oppdrag og visa 
versa. Dermed blir det mindre unødig trafikk 
på sambandet. 

For det kan vere krevjande å jobbe på ein 
musikkfestival med skyhøgt lydnivå. 

– Det er slitsamt å vere på jobb blant så 
mange folk, men no slepp vi å få suset inn i 
hovudet. Du treng heller ikkje å ta ut proppane 
av øyret når du ikkje orkar meir. Det er bra for 
mannskapa våre fordi dei blir mentalt mindre 
slitne. 

Deltakarane på Slottsfjellfestivalen er erfarne 
festivaldeltakarar og stemninga er god. Likevel 
kan situasjonar oppstå. For eksempel kan per-
sonar som er for unge prøve å kome inn, det 
kan også oppstå ordensforstyrringar fordi folk 
er sterkt påverka av alkohol. 

– Skulle vi bli angripne i ein så stor folke-
mengde,  så har vi naudknappen og vi kan kalle 
på bistand. Dette gjev eit tryggleiksnett vi ikkje 
har hatt tidlegare. Det er godt å vite at Nødnett 
er sikkert. Skulle eg hamne i ein situasjon, så vil 
operasjonssentralen høyre meg uansett, seier 
Bjørnsund. 

– Glitrande å bruke på festival

Nødnett ble offisielt åpnet med en markering i 2010. Her er brannvesenet i aksjon under markeringen. 

– NøDNETT ER ET  KjEMpEFREMSKRITT
I 2010 ble Nødnett tatt i bruk av de første 
brukerne på det sentrale Østlandet. De 
som da var spente Nødnett-ferskinger er i 
dag veteraner. De forteller at nye brukere 
har mye å glede seg til.
Tekst: Siri Grimsrud Foto: DNK

I ruinane av Slottsfjell i Tønsberg tok Politiet i Vestfold i bruk heilt ny teknologi for fyrste gong, 
nemleg Nødnett. Eigne talegrupper lettar arbeidet både for politipatruljen som jobbar ute på 
festivalen og for operasjonssentralen. 
Tekst: Helena Sæter         Foto: Cedric Archer 

Politibetjent Lise Bjørnslund var på jobb på Slottsfjellfestivalen.
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Stemninga er hektisk på operasjonssentralen 
i Vestfold denne føremiddagen. Festival og 
eit yrande sommarliv i Tønsberg gjer at det er 
mykje meir folk i byen enn vanleg. 

– Den nye telefonløysinga gjer at vi på ope-
rasjonssentralen kan fylgje med på kven kolle-
gaene snakkar med. Medan ein person pratar 
med innringar, kan ein annan lytte og sende 
bilar ut. GPS-systemet viser oss kva patrulje som 
er nærmast. Dette gjer oss raskare, samstundes 
som vi får ro til å snakke med dei som ringer 
inn. Særleg i situasjonar der nokon til dømes 
forsøkjer å ta livet sitt, eller blir utsett for eit ran 
eller andre farlege situasjonar er dette veldig 
nyttig. Vi får også essensiell informasjon raskt 
ut til patruljane som er på veg til staden, seier 
operasjonsleiar Per Arne Amundsen. 

tiDlegare var situasjoNeN eiN heilt 
aNNaN
Dekninga på politiradioen var ekstremt dårleg 
og prega av mange svarte hol. Kommunikasjo-
nen var også prega av frykt for at folk skulle 
lytte til politiet sitt arbeid. Politibetjent Lasse 
Furulund var ein av dei som dagleg kjente den 
dårlege dekninga på kroppen. 

– Vi hadde situasjonar der kollegaer ba om 
rask bistand, så blei det brått stille utan at vi 
visste kor den andre patruljen var eller kva slags 
hjelp dei trengte. Å vite at det kunne stå om liv 
og helse for publikum eller ein kollega var ei 
svært vond kjensle. Derfor er vi svært glade for 
det nye Nødnettet som er eit av dei viktigaste 

verktya våre, seier Furulund.

Nye KommuNiKasjoNsmoglegheiter
Sidan Nødnett blei teke i bruk har dekninga blitt 
god inne på sjukehus, utestadar, legevakta og 
kjøpesenter. Talen blir også friare sidan Nødnett 
er kryptert og avlyttingssikra. 

– På grunn av avlytting kunne vi tidlegare 
ikkje bruke sambandet vårt ute på spaning eller 
væpna oppdrag. Ein måtte bruke mobiltele-
fon i kommunikasjon med operasjonsleiar, og 
informasjonsutvekslinga blei dermed dårlegare, 
opplyser Furulund. 

KommuNiKasjoNeN har blitt betre 
og eNKlare
– Det er ikkje uvanleg at vi har to til tre ulike 
aksjonar på gang samstundes, og med Nødnett 
kan vi gjere dette utan å forstyrre kvarandre. Det 
er ein kjempetryggleik å vite at du blir høyrt. Vi 
har fått ein enklare kvardag og har ein stressfak-
tor mindre å tenke på, seier Amundsen. 

– Det gjev tryggleik å vite at kollegaene høyrer 
meg. Det er ei fantastisk oppleving å stå på 
Verdens ende og ha klokkerein dekning, seier 
Furulund. 

Politiet i Vestfold tok i bruk Nødnett i juni 2014. Frå å ha hatt eit svært dårleg samband, har 
dei no fått ein heilt ny kvardag når det gjeld nødkommunikasjon. Den gode dekninga gjev 
tryggleik, og heilt nye kommunikasjonsmoglegheiter. 
Tekst: Helena Sæter Foto: Cedric Archer

Frå svarte hol til krystallklar lyd

– NøDNETT ER ET  KjEMpEFREMSKRITT
Jo-Eivind Løkken, ambulansearbeider ved Syke-
huset Østfold, seksjon Moss, husker tilbake til 
den spente tiden før overgangen til Nødnett. 

– Vi hørte mye om dette systemet, i lang tid. 
Vi ante ikke hva dette egentlig handlet om, men 
fikk beskjed om å forvente store forandringer, 
og det ble det, sier han.

– Vi fikk et samband man kan stole på. Dek-
ningen er mye bedre, og det er trygt å vite at 

om jeg må trykke inn sikkerhetsalarmen, så 
kommer denne frem, forteller Løkken.

Også Kaj Hagberg husker tilbake til tiden før 
Nødnett. I 2010 var han vaktleder ved 110-sen-
tralen til Oslo brann- og redningsetat, og hadde 
arbeidet med prosjektet siden 2008. 

– Jeg visste hva systemet innebar og at det var 
veldig bra. Løkken forteller at mobiltelefonen 
nå er i betydelig mindre bruk enn i starten. 

– Til å begynne med brukte vi mobiltelefon 
hver gang vi skulle snakke om persondata. Nå 
snakker vi om dette over Nødnett gjennom 
en-til-en samtaler. 

Begge to er enige om at de har fått et bedre 
og mer pålitelig system, og samtykker til at de 
ikke ville gått tilbake til det gamle systemet.

– Nei! Et stort og rungende nei!

Operasjonsleiar Per Arne Amundsen.
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V
ed Justissektorens kurs- og øvings-
senter i Stavern har syv operatø-
rer fra operasjonssentralen 110 
Telemark tatt plass inne på opplæ-

ringsrommet til brann. I løpet av en uke skal 
de aller fleste ha sitt første møte med sin nye 
arbeidshverdag med Nødnett.

– Det er helt genialt, utbryter instruktøren 
fra opplæringsavdelingen for Nødnett i Direk-
toratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 

Jan Eriksen. Han har nettopp fortalt deltakerne 
om det han mener er en av de store gevinstene 
med Nødnett; de nye og bedrede mulighetene 
for samhandling mellom nødetatene.

Gjennom Nødnett kan de tre nødetatene 
snakke sammen i felles talegrupper. Ved en stor 
hendelse kan dermed den første patruljen på et 
skadested videreformidle informasjon om hva 
som venter til dem som er på vei. 

mye iNformasjoN
For operatørene venter en hektisk uke. – Under 
oppholdet vil vi lære å bruke den nye kommu-
nikasjonsløsningen til operasjonssentralene, 
ICCS, forteller underbrannmester Stian Frislie.

– Det blir mye informasjon på én gang, og 
det er lett å bli forvirret over all informasjonen 
dere får, forteller Eriksen. – Men etter hvert som 
dere får tid til å fordøye ting, vil dere innse at 
dette systemet er ganske enkelt, fortsetter han.

De ansatte ved 110 Telemark har blitt delt 
opp i tre puljer for å sikre best mulig bemanning 
mens opplæringen foregår. – Etter den første 
opplæringen er det tre uker der vi får mulig-
het til å bruke det vi har lært siden vi i denne 
perioden skal ta i bruk ICCS.  Deretter er det 
en ny runde med opplæring, denne gang med 
hovedvekt på VISION, beslutningsverktøyet til 
brann for blant annet posisjonering og utalar-
mering, forteller Frislie. 

OPPlæriNg – eN ferskvare
Opplæringsløpet i Nødnett er et puslespill. 
Kortest mulig tid skal gå mellom opplæring 
og når systemet tas i bruk. På denne måten 
er informasjonen fersk i minnet. – Vi streber 
etter ferskvare når det gjelder opplæringen, sier 
Eriksen. – Blir det et betydelig tidsrom mellom 
opplæring og når de faktisk tar det i bruk, vil 
en av våre instruktører være til stede ved opp-
start, sier han.

Nødnett handler ikke bare om basestasjoner og dekning. Den 
viktigste faktoren for at Nødnett skal bli en suksess er riktig 
bruk av systemet. Ved overgangen til Nødnett foregår det 
derfor et imponerende opplæringsarbeid. Over hele landet 
får alle som skal bli brukere av Nødnett opplæring tilpasset 
sine fremtidige bruk.
Tekst: Siri Grimsrud  Foto: Norsk Folkehjelp, DSS og Siri Grimsrud

Opplæring 
i Nødnett

Deltakerne fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) følger nøye med på opplæring fra  Øyvind H. Karlsen, opplæringsansvarlig i DNK.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) mener opplæring er viktig.
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JKØ tilbyr en felles instruktørutdanning 
i operative styringssystemer for alle 
de tre nødetatene i regi av Politihøg-
skolen. Under instruktørutdanningen 
samles nødetatene fra samme region 

til felles opplæring slik at de kan knytte 
relasjoner til dem man i fremtiden skal 

samarbeide med.

Etter endt instruktørutdanning vender 
studentene tilbake til sine arbeidsplas-

ser som superbrukere og med viktig 
kunnskap om hvordan de på best 

mulig måte kan lære opp sine kolleger. 
Deltakerne på instruktørutdanningen 

blir en viktig ressursperson for sin egen 
arbeidsplass, og for den videre utviklin-

gen og bruken av Nødnett.

justissektorens kurs- og 
øvingssenter (jKø) 

i Stavern

Frislie, som ikke har noen tidligere erfaring 
med bruk av TETRA og Nødnett, er positiv til 
den nye kommunikasjonsløsningen. – Det virker 
kjempefint. Det blir mye enklere å gjøre jobben 
sin, mener han. 

alltiD behov for opplæriNg
Etter at innføringen av Nødnett er ferdig, vil 
det fortsatt være nødvendig med opplæring. 
Brannvesenet foretar ansettelser gjennom hele 
året, og er avhengig av å kunne tilby opplæring 
fortløpende. – Vi tilbyr nyansatte operatører, 
etter tre måneders lokal opplæring, et kurs på 
en uke her i Stavern, sier Eriksen.

Denne problemstillingen kjenner også Depar-
tementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
(DSS) til. De har allerede brukt Nødnett i over to år.

– Det kommer hele tiden inn nye ansatte, og 
det er et kontinuerlig behov for opplæring. Det 
er ønskelig at hvert team skal ha en instruktør 
som kan lære opp nye brukere i Nødnett, for-
teller kursdeltaker Tommy Lennartsson, vakt-
førstebetjent i DSS. 

DNK gir opplæriNg til Nye bruKere
På et møterom i regjeringskvartalet er opp-
læringsansvarlig i Direktoratet for nødkom-
munikasjon, Øyvind H. Karlsen, i gang med 
gjennomføringen av et todagers kurs for nye 
instruktører i DSS. DNK er ansvarlig for opplæ-
ringen av instruktører for nye brukergrupper, 

og tilbyr kurs til både ferske og gamle brukere.
– Var dette forståelig? spør Karlsen og ser 

seg rundt. Deltakerne mumler utydelige svar 
tilbake. Her er det nok behov for mer forklaring. 

Siden instruktørene skal gi videre opplæring 
til sine kollegaer, får de mer innsikt i oppbygnin-
gen av Nødnett enn vanlige brukere får. Dette 
gjør at opplæringen krever mer av deltakerne, 
men heldigvis er de godt motiverte.

– Jeg gleder meg til å være instruktør siden 
jeg synes det er gøy å lære bort til andre, sier 
Lennartsson. – På instruktørkurset lærer vi mer 
om Nødnett og tilhørende nettverk av basesta-
sjoner og funksjonaliteter. For instruktører er 
det nyttig å kunne litt mer om Nødnett slik at 
man kan svare på spørsmål deltakerne måtte 
ha, forteller han.

iNsTrukTører – eN vikTig 
ressursKilDe
En viktig del av instruktørenes opplæring er å 
lære mer om hva som forventes av instruktør-
rollen. – Vi må lære opp dyktige instruktører 
som forstår viktigheten av den jobben de skal 
utføre, sier kursleder Karlsen. – Opplæringen 
skal sikre at de mange brukerne av Nødnett 
får god opplæring lokalt. Samtidig er det viktig 
at det til senere finnes ressurspersoner ved 
arbeidsplassen med en litt dypere 
kunnskap om Nødnett, sier Karlsen.  

Deltakerne fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) følger nøye med på opplæring fra  Øyvind H. Karlsen, opplæringsansvarlig i DNK.
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Bjørn Moseby i DSS sin vakttjeneste 
meldte seg frivillig da tilbudet om å 

delta på kurset kom. – Jeg har tidligere arbei-
det mye med opplæring av nyansatte, og dette 
kurset blir en videreføring av dette. Med en del 
lesing og gode bakgrunnskunnskaper skal det bli 
spennende å lære opp nye brukere av Nødnett. 

Moseby har selv brukt Nødnett i over to år. 
Med en gang han startet i DSS fikk han opp-
læring. Han fikk ikke tilgang til en terminal før 

brukerkurset var gjennomført. – Det er inter-
essant å lære mer om sambandet og dets opp-
bygning, forteller han.

Etter endt opplæring får instruktørene med 
seg informasjonsmateriale som de kan bruke i 
den videre opplæringen av sine kolleger. 

opplæriNg i friluft
Opplæringen av instruktører kan foregå i 
DNKs lokaler i Nydalen eller hos den enkelte 

organisasjon. Den kan like gjerne foregå uten-
dørs, som innendørs. Norsk Folkehjelp valgte 
Rondane som bakteppe da opplæring av Nød-
nett for første gang var en del av deres sentrale 
kurs. 

– Norsk Folkehjelp har nå tatt i bruk Nødnett. 
Derfor er det viktig at vi utdanner både instruk-
tører og nye søk- og redningsfolk som kan bruke 
Nødnett i sitt arbeid, forteller beredskapsleder 
i Norsk Folkehjelp, Ronny Frantzen.

...opplæring fortsetter

14    
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Direktoratet for nødkommunikasjon 
har laget en video som brukes under 

opplæringen av nye brukere i Nødnett. 

Under oppholdet i Rondane ble Nødnett 
testet under turer i fjellet. – Dette funket veldig 
bra. Vi var veldig fornøyde med dekningen. Vi 
stod langt inne i fjellheimen og hadde kontakt 
med både Larvik, Horten og Trondheim, forteller 
Ronny Frantzen. – Nødnett er kommet for å bli, 
slår han fast.

Gjennom instruktørkurset for søk og redning 
får en rekke instruktører opplæring i bruk av 
Nødnett. Denne viktige kunnskapen skal igjen 

videreformidles til brukere lokalt. – Utdannel-
sen av de frivillige må til enhver tid tilpasses det 
utstyret man har tilgjengelig. Derfor har vi nå 
fokus på Nødnett, avslutter Frantzen.

    15

www.dinkom.no/skoleringsvideo
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P
rofesjonelle brukere med høye krav 
til dekning gjorde at en direkte-
modus i apparatene, «Direct Mode 
Operation» (DMO), ble en del av 

TETRA-standarden som Nødnett er bygget på. 
Det gir nye muligheter for bedre dekning både 
ute og innendørs.

DireKtemoDus gjør at raDioeNe 
kan opprette forbindelse direkte til hverandre i 
et lokalt område, selv om disse enhetene ikke 
har kontakt med selve Nødnett. Radioene vil ha 

en begrenset rekkevidde og fungere på samme 
måte som walkie-talkie.
 
spesialraDioer KaN gi øKt DeKNiNg
I tillegg til DMO er det utviklet spesialradioer 
med «gateway» og «repeater».  En repeater 
fungerer som en basestasjon i direktemodus, 
og kan koble sammen flere Nødnettradioer 
som ikke ellers ville klart å oppnå DMO-kon-
takt med hverandre, for eksempel på grunn av 
lang avstand.

En spesialterminal med gateway-funksjon 
kan brukes som et bindeledd mellom Nødnett 
og Nødnettradioer som er utenfor Nødnett 
sitt dekningsområde. En Gateway tar imot 
DMO-trafikk og videresender inn i nettet. 

Dette kan eksempelvis brukes hvis politiet skal 
aksjonere i en garasjekjeller som ikke har Nød-
nett-dekning. Da kan de sette terminalen i poli-
tibilen i DMO-Gateway-modus, parkere bilen 
utenfor og benytte sine håndholdte terminaler 
i garasjekjelleren, og fortsatt ha kontakt med 
Nødnett. Alle uniformerte kjøretøy utstyres 
med DMO-Gateway radio.

iNNeNDørsDeKNiNg uteNfra 
Nødnett gir først og fremst dekning utendørs, 
men fungerer også i stor grad innendørs i van-
lige bygg. Det vil alltid være bygg der dempingen 
av radiosignalene blir for stor til at tilfredsstil-
lende kommunikasjonsforhold kan oppnås.

Siden innendørsanlegg er sårbare, for 

Det finnes noen områder der 
Nødnett vil ha begrenset dek-
ning. Dette kan for eksempel 
være i dype kjellere eller 
inne i bygg med svært tette 
vegger. Nødnett er derfor 
bygget med funksjoner som 
kan utvide rekkevidden. 
Tekst: Helene Engen 

Illustrasjon: Sandra Kovacs, C media

DMO: 

Utvid Nødnett med 
direktemodus

En repeater fungerer som en basestasjon i direktemodus, og kan koble sammen flere Nød-
nettradioer som ikke ellers ville klart å opp nå DMO-kontakt med hverandre, for eksempel på 
grunn av lang avstand.

DireKtemoDus

Samlet lengde på vegtun-
nelene i Norge er over 800 
km fordelt på rundt 1000 
tunneler. I nærmere 300 av 
disse bygges det anlegg for 
Nødnettdekning.     
Tekst: Kristine Utheim

– Nødnettutbyggingen representerer en bety-
delig heving av beredskapen i tunneler ved at 
langt flere får dekning nå enn med de gamle 
analoge sambandene, forteller prosjektdirek-
tør Dagfinn Sjøvik.

For å få Nødnettdekning i en tunnel må det 
som oftest settes opp egen sender, enten ved 
åpningen som gir dekning inn i tunnelen, eller 
ved at et innendørsanlegg monteres inne i 
tunnelen. Dersom ikke tunnelen allerede har 
strøm og teknisk rom er dette et omfattende 

og kostbart arbeid. 
– Det er ikke bare de tunnelene som bygges 

ut med egne anlegg som får dekning, forteller 
Sjøvik. – Korte tunneler under 500 meter vil 
kunne få dekning ved at signalene utenfra når 
gjennom hele tunnelen. 

Det er i utgangspunktet tunneleier som er 
ansvarlig for å finansiere Nødnettdekning i 
tunneler. 

– Vi har et godt samarbeid med Statens veg-
vesen som eier tunnelene og det kommer stadig 

En spesialterminal med gateway-funksjon kan brukes som et 
bindeledd mellom Nødnett og Nødnettradioer som er utenfor 
Nødnett sitt dekningsområde. En Gateway tar imot DMO-tra-
fikk og videresender inn i nettet.

NøDNettDeKNiNg

DireKtemoDus

Nødnett i tunneler

www.dinkom.no/dekninginne



    17

Det er to ting Nødnett i hovedsak skal brukes 
til i pilotprosjektet; som samband for sikker-
hetsseksjonen og til varsling av medisinske 
alarmteam ved intern nød.  

For å oppnå den dekningen det er behov 
for også innendørs blir det satt opp eget spre-
deanlegg som sørger for å sende signalene 
videre fra en hovedsender og ut i bygnings-
massen. – Det er spesielt områder som ligger 
under bakken som nødvendiggjør utbyggin-
gen av det interne spredenettet, forteller 
Frode Thomassen, prosjektleder ved St. Olavs 
Hospital.  Det er blant annet personalgardero-
ber i underetasje 2 og kulverter som forbinder 
de ulike sentra i underetasje 1.

 Sikkerhetsseksjonen patruljerer hele syke-
husområdet, ute og inne, og må ha dekning 
overalt.

– Sikkerhetsseksjonen har startet prøve-
bruk og erfaringen med dekningen så langt er 
meget positiv, sier Thomassen. – Vi forventer 
at dekningen blir enda bedre innendørs når 
spredenettet settes i drift.

Nødnett skal også brukes til intern 

meldingsformidling og nødalarmering. Dette 
gjøres fra AMK-sentralen, som vil bruke en 
spesialutviklet applikasjon for å varsle leger på 
vakt når det for eksempel kommer inn hardt 
skadde med helikopter eller ambulanse eller 
ved andre kritiske situasjoner. 

Ekstremtest på Finse

Vinteren 2014 testet DNK og Røde 
Kors tilleggsfunksjonene DMO- 

gateway og repeater på Finse. De 
ekstreme værforholdene, med 

storm i vindkastene, viste seg å gi 
et godt bilde på hvordan en virkelig 

situasjon vil være i ekstreme forhold. 
Testresultatene var positive og viste 
god lydkvalitet og batterikapasitet. 

pilotprosjekt på St. Olavs 
Hospital i Trondheim
På St. Olavs Hospital er én basestasjon satt i drift for å gi Nødnettdekning 
på sykehusområdet. Denne basestasjonen gjør det mulig å gjennomføre 
pilotprosjektet  Nødnett internt i sykehus.
Tekst: Kristine Utheim Foto: St. Olavs Hospital

DireKtemoDus

En repeater fungerer som en basestasjon i direktemodus, og kan koble sammen flere Nød-
nettradioer som ikke ellers ville klart å opp nå DMO-kontakt med hverandre, for eksempel på 
grunn av lang avstand.

til nye bestillinger på anlegg, sier Sjøvik.
Kriterier for hvilke tunneler som får Nød-

nett og oppdatert oversikt over hvilke tunne-
ler som bygges ut med Nødnett finnes på:

eksempel ved brann, er det best at innendørs-
dekning prinsipielt oppnås ved hjelp av faste 
installasjoner utendørs og uten bruk av faste 
innendørsanlegg for Nødnett. Gateway er 
derfor en svært nyttig funksjon for å oppnå 
bedre dekning innendørs.

veieN viDere for øKt 
iNNeNDørsDeKNiNg
DNK jobber med tiltak for at arbeidet med 
innendørsdekning blir håndtert på en forsvar-
lig og hensiktsmessig måte. DNK vil blant annet 
jobbe for å få lovhjemler for å sikre at alle nøde-
tatene, samt DNK, skal ha hjemmel til å kunne 
kreve utvidet innendørsdekning.

Flyfoto over St. Olavs Hospital. Sykehuset ligger sentralt plassert på Øya i Trondheim og består av flere store 
bygninger over et område som tilsvarer en egen bydel.  

www.dinkom.no/tunneler
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D
NK har ansvar for etablering, drift, 
forvaltning og videreutvikling av 
nettet i tråd med samfunnets behov 
for nødkommunikasjon. 

– Samfunnets forventninger er at Nødnett 
skal virke. Overalt. Alltid. Det krever god tilgjen-
gelighet og en stabil, sikker og kostnadseffektiv 
drift, sier Løken og mener en viktig suksessfak-
tor er å bygge et robust nett. 

viKtig meD et robust Nett 
Ved byggingen av Nødnett ble det tatt en rekke 
valg som gjør nettet til et robust system, noe 
som er viktig for driften av Nødnett. 

– Det er to hovedsårbarheter i Nødnett. Utfall 
av transmisjon, det vil si datalinjene mellom 
basestasjoner og kjernen i Nødnett, samt utfall 
av strøm. For å sikre oss best mulig så har vi 
bygget et robust Nødnett. Redundant design 
med ringstruktur og dublerte komponenter, 
overlappende dekning og reservestrøm på base-
stasjonene styrker nettet. Det er viktig å ta de 
riktige valgene og legge opp til en teknisk løs-
ning som er mest mulig robust. Ved å forbygge 
på denne måten blir det mindre feilhåndtering 
ved bruk, forklarer Løken. 

Av ulike årsaker vil det alltid kunne oppstå 
feil som medfører at tjenester faller ut i kortere 
eller lengre tidsrom. Blant annet fordi Norge et 
værutsatt land. Det må derfor stilles høye krav 
til overvåking og feilretting.

– Det er ikke fysisk mulig å realisere et tele-
kommunikasjonsnett som har 100 % oppetid. 
Vi må sørge for å håndtere feilsituasjoner når 
de skjer. Fordi det vil skje. Spørsmålet blir mer 
hvor ofte og hva konsekvensene blir, sier Løken. 

utforDreNDe å Drifte i 
utbyggiNgsperioDe
DNK har inngått en driftsavtale med Motorola 
som gjelder frem til 2026. Terje Bergman, sek-
sjonssjef for driftsoppfølging i DNK, har ansvaret 
for oppfølging av operatørens håndtering av 
feilmeldinger, utbedrings- og forbedringstil-
tak i nettet samt å overvåke driftsstatistikk. 
Han legger ikke skjul på at det er en krevende 
oppgave. 

– Det er spesielt utfordrende å drifte et 
nett i en utbyggingsfase. Nødnett bygges ut 
fasevis og tas i bruk etter en felles godkjen-
ningsprosess mellom nødetatene og DNK. Ved 
oppstart er ikke nødvendigvis alt 100 % ferdig 
i de respektive politidistriktene, men nettet er 
klart til å støtte operativ bruk. Det kan være 
enkelte transmisjonsringer som ikke er lukket og 
redundante, for eksempel der de strekker seg 
over grensene mellom to politidistrikter, eller 
at vi venter på tillatelse til å sette opp enkelt-
stasjoner i nasjonalparker, forklarer Bergman. 

– Når vi tar i bruk Nødnett før det er 100 
% ferdig, så gjøres det i forståelse med nød- 
etatene. Brukerne skal være godt informert 
om status i nettet før de tar det i bruk, sier 
Bergman. 

taKKer tålmoDige bruKere
Nødnett har høy oppetid, men planlagt arbeid 
i nettet, samt uventede hendelser i nettet 
kan føre til nedetid. 

– Vi er svært glad for at vi har tål-
modige og forståelsesfulle brukere 
som er innforstått med at vi er i en 
utbyggingsfase. Det er ikke til å 
unngå at det skjer mer i nettet 
nå enn det vil på permanent 
basis, sier Bergman.

KoNtiNuerlig utviKliNg av Nettet
I tillegg til drift av Nødnett skal DNK også for-
valte infrastrukturen slik at den holder tritt 
med brukerbehov og utnytter nye teknologiske 
muligheter i nød- og beredskapssammenheng. 
Dette fordrer et tett samspill med nødetatene 
og andre brukere i vurdering av behov og 
muligheter. 

– En ting er å sikre avtalt oppetid av 
Nødnett. Vi må også forvalte nettet for å 
bevare nytteverdi over tid. Det innebærer 
å utvikle og forbedre Nødnett og 
utstyrets driftskvalitet, funksjonalitet, 
sikkerhet og effektivitet, 
forklarer Løken, som 
ønsker å gi samfunnet 
mest mulig nytte 
av Nødnett-
investeringen. 
I mange år 
fremover. 

- Utbyggingen av Nødnett er snart ferdig. Men jobben vår stopper ikke 
der. Som eier av Nødnett skal vi sikre at nødetatene i mange år fremover 
skal ha et godt system som brukerne kan stole på, sier avdelingsdirektør 
Cecilie B. Løken i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).
Tekst: Helene Engen Foto: Hallvard Hatlestad og Helge Skogvin

Nødnett skal virke 
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 - Vi har bygget et robust nett, sier avdelingsdirektør 
Cecilie B. Løken i DNK.
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N
ødnett overvåkes av en døgnbe-
mannet driftssentral og det er 
landsdekkende beredskap med 
avtaler om kort utrykningstid. 

– Slikt koster og det er en del av driftskost-
nadene til Nødnett, forklarer Løken. 

– Vi må huske at Nødnett ikke er som andre 
nett. Vi ønsker dekning i områder hvor de 

kommersielle aktørene ikke ønsker å sette opp 
basestasjoner. Det innebærer vedlikehold av 
utstyr i master som er vanskelig tilgjengelig. De 
kan ligge værutsatt til på fjellet og med helikop-
ter som eneste adkomstvei, sier Løken.

 
DøgNKoNtiNuerlig Drift og 
overvåKiNg 
De daglige drifts- og operatøroppgavene i 
Nødnett er satt ut til Motorola Solutions, som 
håndterer fortløpende feilretting basert på alar-
mer fra nettovervåking eller feilmeldinger fra 
brukerne. Ved større utfall blir også driftsvakten 
i DNK involvert.  

– Motorola har ansvaret for et avansert 
system som overvåkes hele døgnet – basesta-
sjoner, strømtilførsel, transmisjonslinjer ut og 
inn til hver basestasjon og store nettverkssvit-
sjer. Dette er en viktig del av vårt ansvar som 
hovedleverandør av Nødnett, sier Håkon Heier, 
Country Manager i Motorola Solutions.

– Motorolas driftssenter kalles Network 
Operation Center (NOC) og er bemannet 
24/7. Sammen med lokal teknisk ekspertise 

og internasjonale TETRA-eksperter i Motorola- 
systemet, er driftsteamet i Oslo ansvarlig for at 
Nødnett er tilgjengelig i henhold til brukernes 
krav og behov, sier Heier. 

Motorola benytter faste underleverandører 
til utførelse av vedlikeholdsarbeid i felt, både 
på basestasjoner og andre systemelementer.

tett på bruKerNe
I tillegg til radionettet er det mye bruker-
utstyr knyttet til Nødnett som krever drift 
og vedlikehold, hovedsakelig radioter-
minalene til etatenes mobile enheter og 
kommunikasjonssentralløsningene.

Utstyret driftes i prinsippet av etatene selv. 
Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO), Poli-
tiets fellestjeneste (PF) og Brukertjenestesente-
ret (tidligere BDO - Branns driftsorganisasjon) 
har ansvar for drift, vedlikehold og support for 
henholdsvis helsetjenesten, politiet og brann-
vesenets brukere. 

– Det er en styrke å ha et driftssenter som er 
bemannet 24/7. Vi skal yte bistand til brukere 
av tjenestene i nettet når det trengs, enten det 

– I et komplekst teknisk system kan man aldri 
garantere at feil ikke oppstår, selv om løsningen er 
robust. Derfor har vi et stort apparat som er parat 
til å hjelpe til om feilen først oppstår i Nødnett, sier 
avdelingsdirektør Cecilie B. Løken i Direktoratet for 
nødkommunikasjon (DNK).
Tekst: Helene Engen Foto: Hallvard Hatlestad,  Motorola Solutions og Helene Engen

Komplekst 
system 
som driftes 

Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken og seksjonsleder for driftsoppfølging Terje Bergman i Direktoratet for nødkommunikasjon viser at det er mange aktører som er med på å sørge for høy oppetid i Nødnett.

– Drift er en viktig del av vårt ansvar som hovedleve-
randør av Nødnett, sier Håkon Heier, Country Manager i 
Motorola Solutions .
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-  DNK har inngått en driftsavtale med 
Motorola Solutions som gjelder frem 

til 2026.

-  Helsetjenestens driftsorganisasjon, 
Politiets fellestjeneste og 

Brukertjenestesenteret i DNK (tidligere 
BDO - Branns driftsorganisasjon) 

drifter utstyr tilknyttet radionettet 
(kontrollrom og radioterminaler).

- Motorola har inngått avtale 
med Site Service for feilretting på 

basestasjonene i Nødnett.

- Det stilles strenge driftssikkerhetskrav 
til alle parter som bruker Nødnett.

Drift av Nødnett
gjelder veiledning for bruk av utstyr eller for å 
motta, videresende og eventuelt rette feil. Et 
døgnbemannet senter gjør at vi kan avdekke 
feil før brukeren merker det selv, sier Lars Erik 
Tandsæther, administrerende direktør i HDO. 

Helsetjenesten har en omfattende Nød-
nett-leveranse. Det skal per i dag installeres 
173 kontrollrom med totalt 415 operatørplasser, 
og det skal tas i bruk ca. 9500 radioterminaler.  

– Ved at vi har såpass mange kontrollrom å 
drifte, oppnår vi stordriftsfordeler rundt kom-
petansemiljø. Vi har foreløpig mange tekniske 
varianter av kontrollromsløsningen som gjør 
at vi ikke får strømlinjeformet driften og stan-
dardisert løsningen som ønsket, noe vi håper 
å oppnå på sikt, sier Tandsæther.

Han trekker frem proaktiv overvåking, utstyr 
plassert i sikre lokaliteter og lokalt tilstedevæ-
rende teknisk personell som viktige faktorer 
for å kunne levere høy oppetid på leveransene. 

– De beste resultatene oppnår vi når vi setter 
ned et team av ressurser for å løse et problem. 
Vi kaller det et «Problem Analyze team», for-
teller Tandsæther.

Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken og seksjonsleder for driftsoppfølging Terje Bergman i Direktoratet for nødkommunikasjon viser at det er mange aktører som er med på å sørge for høy oppetid i Nødnett.

– Et døgnbemannet senter gjør at vi kan avdekke feil 
før brukeren merker det selv, sier Lars Erik Tandsæther, 
adm.dir. i Helsetjenestens driftsorganisasjon.

www.dinkom.no/drift
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T
EDS, som står for TETRA Enhanced 
Data Service, er en del av TETRA-stan-
darden og støtter overføringshastig-
heter på 80-90 kb i sekundet. 

Ved å bruke TEDS som databærer får man 
samme økte sikkerhet, robusthet og tilgjen-
gelighet som i Nødnett for øvrig. – Dette er 
en stor fordel for nødetatene dersom de har 
behov for tjenester som også må fungere ved 
kriser og store hendelser, forteller Hans Petter 
Naper, prosjektleder for TEDS i Direktoratet for 
nødkommunikasjon (DNK).

TeDs-DekNiNg i NøDNeTT
TEDS-dekning prioriteres i tettbebygde  strøk og 
langs hovedferdselsårer. Når en radioterminal 
forlater et TEDS-dekningsområde, vil datakom-
munikasjonen kunne fortsette i en lavere hastig-
het. Alle basestasjonene som bygges i Nødnett 
støtter nemlig datatjenestene MSPD (MultiSlot 
Packet Data - som ligner GPRS) og SDS (Short 
Data Service - som tilsvarer SMS). 

førsT i verDeN meD TeDs-PilOT
Norge er et av de første landene i verden til å 

ta i bruk TEDS.  Sammen med hovedleverandør 
Motorola gjennomfører DNK derfor et pilotpro-
sjekt for å få erfaring. 

– Vi er først og fremst opptatt av å finne ut om 
teknologien møter brukernes forventninger. For 
det andre er det viktig å finne ut på hvilken måte 
TEDS fyller nødetatenes behov for datakommu-
nikasjon i kritiske situasjoner. Et annet viktig mål 
er å få bekreftet at TEDS fungerer i henhold til 
kontrakten med Motorola, sier Naper.

omfatteNDe testiNg 
– Det siste året er det gjennomført en rekke 
tester i Oslo-området og på Notodden. En egen 
bil er anskaffet og utrustet med TEDS-radioer 
og datautstyr for effektivt å kunne teste og 
demonstrere datakommunikasjon i Nødnett. 
Testingen som har vært gjennomført så langt, 
viser gode resultater. Når TEDS er testet ferdig 
og dekningen sjekket, vil vi åpne for bruk av 
TEDS i hele Nødnett, sier Naper.

Hos DNK er det bygget et eget TEDS datalabo-
ratorium. Datalaben vil fungere som en teknisk 
møteplass der nødetater og leverandører av 
applikasjoner kan samarbeide om design og test 

av dataløsninger over TEDS og MSPD.
– Neste aktivitet ut er å gjennomføre TEDS- 

forsøksdrift og vi ønsker nødetatene med på 
dette for å samle flest mulig erfaringer og for-
berede fullskala drift, sier Naper.

Datatjenester i Nødnett
Nødnett er først og fremst et talesamband for nødetatene, men når det nå bygges ut 
over hele landet er det også med muligheter for datatjenester. På omtrent en tredjedel av 
basestasjonene for Nødnett installeres egne sendere for datatjenester, eller TEDS, som 
standarden kalles. 
Tekst: Helena Sæter og Kristine E. Utheim  Foto: Morten Brakestad

Innen utgangen av 2015 skal det være 
mulig å sende SMS til nødetatene i en 

kritisk situasjon. Tjenesten vil være 
tilgjengelig for alle, men er spesielt 

nyttig for hørselshemmede. 

En tekstmelding i nøden

Hans Petter Naper viser hvordan man mer effektivt kan utnytte datakapasiteten i TEDS. På bildet er bare deler av ansiktet lastet ned i høy oppløsning. 

www.dinkom.no/sms

www.dinkom.no/teds
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For å få til dette bygges det egne basesta-
sjoner for luftfartøy, kalt AGA, som står for 
Air-Ground-Air.

Radioterminalene som er montert i luftfartøy 
som helikoptre kan bruke både basestasjonene 
for AGA og de vanlige basestasjonene.  Koblin-
gen mellom AGA og vanlige basestasjoner skjer 
automatisk og sikrer best mulig dekning i ulike 
situasjoner, som for eksempel ved lavtflyging.

eNDriNger meD goDe resultater
– Det har vært en utfordring å få AGA-nettet til 

å fungere godt for alle de tre nødetatene, som 
har en veldig ulik bruk av helikopter, sier Dagfinn 
Sjøvik, prosjektdirektør i DNK. – Etter at tilba-
kemeldinger fra brukerne viste at AGA-nettet 
ikke var optimalt, tok vi grep og gjorde enkelte 
endringer. Vi oppdaterte parametere og prio-
riteringer i basestasjoner. Tilbakemeldingene 
viser at dette har hjulpet og at AGA-nettet nå 
fungerer svært godt i fase 0 og 1, forteller Sjøvik.

testiNg 
AGA-nettet skal testes i hele landet. Dette gjøres 

fasevis når alle distriktene i en fase er ferdig 
utbygd, og er en omfattende jobb. På forhånd 
planlegges det flyruter som skal dekke både 
nødetatenes normale ruter, AGA-stasjoner og 
landingsplasser for helikopter. Ved testflygning 
blir det hvert femte sekund automatisk loggført 
nøyaktig posisjon og høyde, basestasjons-ID og 
signalstyrke. I tillegg blir det utført subjektive 
vurdering av talekvalitet. Før AGA-nettet er 
testet og offisielt godkjent kan nødetatene ta 
det i prøvebruk på eget ansvar.

Nødnett i luften

I etterkant av første byggetrinn av 
Nødnettprosjektet foretok Helse-
direktoratet en evaluering av løs-
ningene for kontrollrommene for 
AMK, akuttmottak og legevakter. 
Som et resultat av evalueringen ble 
det besluttet å gjøre justeringer på 
kontrollrommene til legevakter og 
akuttmottak.
Tekst: Kristine E. Utheim

– Det å gjøre justeringer midt i utrullingen 
medfører risiko, men gjennom samarbeid hvor 
alle parter viste stor vilje til å finne løsninger, 
kompromisser og skape fremdrift klarte vi å 
snu dette, sier leder for etatsinnføring i DNK, 
Jon Are Pettersen.

DNK, Helsedirektoratet og leverandøren sam-
arbeidet for å finne en løsning som baserte 
seg på sentralisering av utstyr, og med samme 
grensesnitt mot Nødnett som AMK-sentralene 
allerede hadde. – Gjennom felles forståelse for 
brukernes behov og muligheter for endringer 
kunne vi konkludere med en revidert løsning 

som blir brukt fra og med fase 2, forteller 
Pettersen. 

– Den justerte løsningen fører til at vi får en 
noe større avstand i tid mellom når AMKen og 
legevaktene i enkelte områder tar i bruk Nød-
nett. Dette gjør at de aller siste legevaktene tar 
i bruk Nødnett tidlig i 2016. – Helsedirektoratet 
sørger for at disse endringene blir godt håndtert 
i sitt innføringsprosjekt, forsikrer Pettersen. 

Den justerte løsningen rulles ut fra og med 
fase to, og legevakten i Nordre Buskerud er de 
første til å ta den i bruk på sitt kontrollrom.

Kontrollrom til legevakter og akuttmottak

Nødnett skal ikke bare dekke store deler av landarealet i 
Norge, det skal også dekke 96 % av fastlandet i 5000 fots 
høyde og være samband for nødetatenes luftfartøy.  
Tekst: Kristine E. Utheim  Foto: Olav Heggø

Dekningen for luftfartøy skal testes over hele landet. På kartet vises ruten som ble sjekket i Hallingdalen. 

Prosjektdirektør Dagfinn Sjøvik
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Den første AMK-sentralen (Akutt-
medisinsk Kommunikasjonssentral) 
for håndtering av akuttmedisinske 
hendelser ble opprettet tidlig på 
1980-tallet.  – Siden den gang har 
den medisinske nødmeldetjenesten 
og hele den akuttmedisinske kjede 
gjennomgått store endringer og nye 
utfordringer venter, forteller Steinar 
Olsen, avdelingsdirektør i avde-
ling medisinsk nødmeldetjeneste, 
Helsedirektoratet. 

I Vardø kommune i Finnmark er leger på vakt 
tilgjengelige på helseradio og kjører utrykning 
ved behov i kommunen som strekker seg over 
et område på 1258 km². Av de vel 6200 inn-
byggere bor de fleste i byen og vel 1000 spredt 
i stedene utenfor.  Inntil videre bruker de det 

analoge Helseradionettet, men er godt i gang 
med forberedelsene til å ta i bruk Nødnett.

Arbeidet med å innføre Nødnett pågår for 
fullt og det blir stadig flere brukere i Nødnett fra 
helsetjenesten. Til sammen 17 AMK-sentraler, 
56 akuttmottak og 102 legevaktsentraler skal 
ta i bruk Nødnett før sommeren 2016. 

eNKlere samarbeiD
– Viktige stikkord fremover er samhandlings-
reformen, demografiske endringer, utvikling 
av ny teknologi, nytt Nødnett, videreutvikling 
av samarbeid mellom nødetatene, behov for 
kvalitetsutvikling og fokus på pasientsikkerhet, 
sier Olsen.

Nødnett blir et viktig verktøy for personell 
i ambulansetjenesten, legevaktsentralene, 
AMK-sentralene og i akuttmottakene i årene 
fremover. 

– Med Nødnett får helsetjenesten et robust 
og avlytningssikret kommunikasjonsnett som 

legger til rette for vesentlig enklere samhandling 
innad i helsetjenesten og styrket samvirke med 
de andre nødetatene, sier Olsen.

loKalt eNgasjemeNt
Ny teknologi i kombinasjon med kompetanse-
bygging og langsiktig oppfølging vil gi en mer 
tilgjengelig og en enda bedre helsetjeneste. En 
forutsetning for å lykkes er lokalt engasjement. 

– Nye rutiner og måter å jobbe på kommer 
ikke av seg selv. Derfor blir det som en del av 
innføringen av Nødnett lagt vekt på å legge 
til rette for at tjenesten på en god måte kan 
utnytte mulighetene som systemet gir. 

Vi har tro på at Nødnett blir et bra verktøy 
for helsetjenesten.  

– Samtidig ser vi at Nødnett ikke vil kunne 
løse alle behov. Vårt viktigste budskap til hel-
setjenesten er at de nå får et verktøy som er 
vesentlig mer robust og sikkert enn det analoge 
Helseradionettet, avslutter Steinar Olsen.

Helsedirektoratet:

– Mulighetenes verktøy

Nødnett i bruk
Etter hvert som Nødnett nærmer seg ferdig utbyg-
get over hele landet, er fokuset nå på hvordan man 
kan få best mulig utbytte av Nødnett. Samarbeid, 
samhandling, utvikling av gode rutiner, organisa-
sjonsutvikling, informasjonsdeling, samfunnsnytte 
og teknologiutnytting er viktige nøkkelord.
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– Rask og riktig utalarmering, god 
styring av ressursene og riktig infor-
masjon til riktige personer til riktig 
tid er forutsetninger for effektivt å 
håndtere krevende hendelser. Nød-
nett er verktøyet som legger til rette 
for dette, sier avdelingsdirektør Anne 
Rygh Pedersen i DSBs avdeling for 
Brann og redning. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap (DSB) har som nasjonal brannmyndighet 
ansvaret for å lede innføringen av Nødnett til 
brannvesen og 110-sentraler. I branns innfø-
ringsprosjekter er det nå full aktivitet ved samt-
lige resterende regioner for utbygging, forteller 
Rygh Pedersen.

– Mange planmilepæler skal gjennomføres 
i sluttspurten mot desember 2015, og det blir 

svært viktig at alle bidrar med sin egen lille eller 
store bit til riktig tid, slik at vi sammen bidrar 
til en lang, men vellykket sluttspurt, sier hun.

maNge positive NøDNettbruKere
Hun kan fortelle om mange positive tilbakemel-
dinger fra mannskap som nå bruker Nødnett 

– Det er liten tvil om at de brann- og red-
ningsvesen som har tatt Nødnett i bruk, mener 
at mye har blitt bedre med nytt samband. Dette 
er gledelige tilbakemeldinger og viser at vi er på 
rett vei i forhold til målsettingen om å levere et 
nett som nød- og beredskapsbrukere skal opp-
leve som effektivt, sikkert og robust, sier hun.

NøDNett løfter bereDsKapeN
DSB er opptatt av å framheve at Nødnett 
ikke utelukkende er en ny teknisk platt-
form for radiosamband. Nødnett er også 
organisasjonsutvikling. 

– Vi ser allerede et mye tettere samarbeid 
mellom blålysetatene som følge av Nødnett. 
Med nye brukergrupper inn i Nødnett åpnes 
viktige dører for å styrke håndteringen av 
hendelser som også involverer andre sentrale 
beredskapsaktører. Vilje til læring av erfaring 
og evne til å endre arbeidsmetoder og rutiner 
internt og i samarbeid med andre, vil gjøre at 
Nødnett i sum bli et betydelig løft for beredska-
pen i Norge, sier avdelingsdirektøren.

Selv om mye er bra med Nødnett, under-
streker Rygh Pedersen at ikke alt med Nødnett 
er perfekt.

– Mange viktige spørsmål gjenstår, her-
under spørsmål om eierskap og forvaltning 
av Nødnettutstyret. Det er imidlertid etablert 
nødvendige arenaer og kanaler for å bringe 
utfordringer av ulik art til torgs slik at man kan 
finne løsninger, avslutter hun. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

– Organisasjonsutvikling 

A
nundsen er engasjert i Nødnett og 
nødkommunikasjon, og peker på 
at det nå er viktig å bruke Nødnett 
best mulig.  

– Nødnett er et viktig verktøy for å få ulike 
etater opp fra sine respektive «grøfter» og 
oppnå samhandling ved kriser. Nødnett gir 
mulighet for effektiv informasjonsdeling når 
hendelser krever at flere etater og frivillige må 
samarbeide. Dette er viktig for evnen til å løse 
både store og små hendelser og kriser, sier han.

Han peker på at Nødnett har betydd mye for 
den norske beredskapen.

– Nødnett har vært omdiskutert både faglig 
og politisk helt siden det ble vedtatt utbygd. 
Derfor tror jeg vi skal minne oss selv på hvordan 
verden så ut før Nødnett: Hver enkelt nødetat 
hadde sitt eget samband, uten mulighet for 
kommunikasjon på tvers. Nå er situasjonen en 

ganske annen.

utNytte muligheteNe
DNK ser nå på teknologiske løsninger for å over-
føre data raskere enn det dagens Nødnett leve-
rer. Anundsen mener at det er av stor betydning 
at det jobbes for å nå potensialet for fremtidig 
utvikling av Nødnett. 

– De nye løsningene vil gi høyere datamengde 
og legge til rette for mange typer dataapplika-
sjoner – for eksempel posisjonering og sporing, 
distribusjon av beskjeder, bildeoverføring, rap-
portsending og søk på bilnummer og fingerav-
trykk. Det er viktig at vi utnytter potensialet, 
sier Anundsen.

viKtig meD maNge bruKere
Regjeringen har nå avklart de formelle krite-
riene som må oppfylles for at en organisasjon 

skal kunne søke DNK om å bli bruker av Nød-
nett, og en rekke typer av virksomheter kan 
søke: Samvirkeaktører som bistår nødetatene, 
virksomheter som er eier eller operatør av 
kritisk infrastruktur og statlige og kommunale 
virksomheter som har et definert ansvar innen 
beredskap.

– Det er viktig at Nødnett skal brukes av flest 
mulig. Stortinget har flere ganger påpekt at 
flere brukergrupper skal få anledning til å ta 
det i bruk. Beslutningen om å innlemme nye 
brukere vil legge grunnlag for bedre utnyttelse 
av ressursene. Samfunnsnytten ved investerin-
gen øker ettersom flere aktører tar nettet i bruk, 
sier statsråden.

Justisministeren:

– Må utnyttes fullt ut
– For å styrke beredskapen er det helt nødvendig å bygge ned 
murene mellom nødetatene og de ulike aktørene innenfor 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Det sier justis- og 
beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). Han er opptatt av 
at vi nå utnytter potensialet i Nødnett, gjennom økt samhand-
ling, flere brukere og teknologisk utvikling. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Foto: Morten Brakestad
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Å
ret er 1994. Til tross for at de 
ofte møtes under hendelser kan 
nødetatene ikke snakke sammen over 
sambandet annet enn helt lokalt. 

De har hver sine analoge sambandsløsninger. 
Behovet for nye systemer er stort i alle etatene.

– Statens helsetilsyn tok initiativet til å sette 
ned en prosjektgruppe med representanter 
fra nødetatene og NTH (nå NTNU). Gruppen 
skulle undersøke om realisering av en felles, 
digital sambandsinfrastruktur kunne gi 
kostnadseffektive interne samband som 
også muliggjorde kommunikasjon på tvers av 
etatsgrensene, sier Tor Helge Lyngstøl.  Etter 
konkurranse fikk Teleplan i oppdrag å utarbeide 
en rapport som kom ut i 1996. Konklusjonen 
var klar:  

«De eksisterende nettene fyller ikke 
lenger de krav man må sette til moderne 
mobilkommunikasjon. 

Det vil være store økonomiske fordeler ved 
at de tre nødetatene går sammen om å bygge 

et felles radionett.»
Justisdepartementet ved den nye rednings- 

og beredskapsavdelingen tok så over saken, og 
lyste våren 1998 ut et toårig engasjement for en 
prosjektleder som kunne takle prosjektets kom-
pleksitet og tekniske karakter. – Den stillingen 
fikk jeg. Mitt oppdrag var å lage en utredning 
og et grunnlag for en spesifikasjon, hva nå det 
måtte være, sier Tor Helge.

Det store spørsmålet som fort kom opp var: 
«Hva ville dette koste?» En kostnadsanalyse 
utarbeidet av Telenor sa flere milliarder, der 
ambisjonsnivået var avgjørende for prisen. Da 
tallene begynte å bli store, skjønte prosjektlede-
ren at noe konkret og brukbart måtte tas frem 
for å øke sannsynligheten for å få gjennomslag 
for en landsdekkende utbygging.

piloteN
– Vi gikk derfor i gang med et pilotprosjekt i 
Trondheim, forteller han. 

Aktører i markedet ble invitert til å dekke 

kostnadene med å bygge et begrenset nett i 
Trondheims-området. Staten betalte for radio-
terminaler, mens Nokia og Telenor sto for finan-
siering og bygging av nettet med 25 basestasjo-
ner. Forsvaret hadde ansvar for operativ drift, 
mens Telenor stod for teknisk drift av systemet.

TETRA-piloten i Trondheim var i operativ bruk 
mellom 2001 og 2003. Politiet og brann brukte 
systemet som sitt eneste samband. Under den 
store brannen i Trondheim i 2002 erfarte bru-
kerne hvor gunstig det var å operere med det 
nye systemet. Et helt kvartal brant ned. Brann-
mannskap fra nabokommunene, som også var 
med i piloten, ble hentet inn for å bistå brann-
vesenet i Trondheim i slukningsarbeidet.

 – De tok med seg sine egne terminaler, så 
kunne alle brannfolkene kommunisere med 
hverandre med én gang. Det var en positiv opp-
levelse knyttet til sambandet, og Nødnett fikk 
umiddelbart mange gode ambassadører. Men 
det ble en nedtur da piloten måtte demonteres, 
sier Lyngstøl.

– I Norge gikk de tre nødetatene sammen om å spesifisere en felles sambandsløsning, og 
svært få land, om noen, har klart å bli enige om å gjennomføre et slikt fellesprosjekt, sier Tor 
Helge Lyngstøl. Idet Nødnett nærmer seg ferdig utbygget i hele Fastlands-Norge tenker han 
tilbake på hvordan det hele startet.
Tekst: Laura T. Svenheim  Foto: DNK og Laura T. Svenheim

Historien om Nødnett:

Et brukerinitiativ

Tor Helge Lyngstøl holder tale under Nødnettåpningen i 2010. Nødnettutbyggingen påvirker mange viktige samfunnsområder. Hele tre statsråder var på plass under den offisielle åpningen av Nødnett i 2010. 
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DeN offeNtlige aNsKaffelseN
Etter at piloten var ferdig, ble det videre arbei-
det organisert  i to grupper som jobbet paral-
lelt. Noen arbeidet med å ta fram nødvendig 
beslutningsunderlag for behandling i regjerin-
gen, mens andre jobbet med  tekniske spesifi-
kasjoner til konkurransegrunnlaget. Nødetatene 
deltok aktivt i spesifikasjonsprosessen. Stortin-
get vedtok så 2. desember 2004 at Justisdepar-
tementet kunne «innhente tilbud på etablering 
av et felles digitalt radiosamband (Nødnett) for 
nød- og beredskapsetatene og inngå kontrakt 
om første utbyggingsområde».

Forespørselen til markedet i januar 2005 var 
teknologinøytral – det var ingen selvfølge at 
Nødnett skulle bygges etter TETRA-standarden. 

– Det var utfordrende å skrive en spesifika-
sjon uten å kunne henvise til noen bestemt 
standard, men det gikk, sier Lyngstøl. 

 I 2006 bevilget Stortinget penger til utbyg-
ging av første trinn, og kontrakten ble tildelt 
Siemens Norge AS.

utbyggiNgeN
Utbyggingen ble delt i to trinn. Det første trin-
net inkluderte politidistriktene Follo, Romerike, 
Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og 
Østfold. De første brukerne fra politiet i Østfold 
og Follo begynte å bruke Nødnett allerede i 
desember 2009. I oktober 2010 ble Nødnett 
offisielt åpnet i Fredrikstad. 

Da trinn 1 var ferdig, ble systemet evaluert. 
Dette var en forutsetning for et nytt vedtak 
i Stortinget om videre utrulling i resten av 
landet. – Men evalueringen innebar også pause 
med uforutsigbar varighet for prosjektet. Når 
leverandøren og DNK endelig hadde funnet 
arbeidsrytmen, måtte det stoppes i påvente av 
ny politisk behandling. Ingen visste når utbyg-
gingen skulle starte igjen, sier Lyngstøl.

Brukerevalueringen som ble gjennomført 
viste imidlertid gode tilbakemeldinger, og den 
var et viktig bidrag til at Stortinget i juni 2011 
vedtok at Nødnett skulle bygges ut i resten av 
landet. Utbyggingen går nå etter planen og 

Nødnett skal være klart for bruk i hele Norge 
innen utgangen av 2015.

– Det er et tankekors at et så teknisk prosjekt 
som Nødnett har tatt så lang tid. Teknologien 
har beveget seg et stykke siden kontrakten ble 
undertegnet i 2006. Men utbygging og innføring 
av nødnett er et stort og komplekst samord-
ningsprosjekt, der engasjementet fra de invol-
verte har vært sterkt. Vi bruker folkets penger, 
og det er naturlig at forventningene er store. 
Det må nødvendigvis bli en del kritikk under- 
veis. Det positive nå er at Norge snart har det 
kanskje beste nødnettet i Europa, sier Lyngstøl.

Nødnettutbyggingen påvirker mange viktige samfunnsområder. Hele tre statsråder var på plass under den offisielle åpningen av Nødnett i 2010. Representanter fra nødetatene, Justisdepartementet og DNK 
sammen på Stortinget i 2011. 

Behandlingen av saken i Stortinget i 2011. Medarbeidere i DNK feirer stortingsvedtak med kaker. 

www.dinkom.no/historien
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N
år «danskebåten» Pearls Seaways 
kjem inn denne morgonen, ventar 
fleire tollbetjentar på at passasje-
rane skal passere gjennom tollen. 

Med seg denne morgonen har dei sitt nyaste 
hjelpemiddel i kampen mot smugling: Nødnett. 

Aktiv og ivrig på plass er narkohunden Brie 
saman med tolloverinspektør og hundeførar 
Johnny Fjeld. Ivrig snusar den svarte labradoren 
inn i bilar som passerar. 

Brie markerer på ein passasjer som kjem i ein 
flyttebil, og både passasjerar og bilen må inn til 
ein utvida kontroll. 

– Eg har ein Nødnett-terminal med meg heile 
tida, i tillegg har eg det i bilen. Dette er ein stor 
fordel samanlikna med tidlegare, då var det 
til dømes vanskeleg å ha dekning om bord på 
båtar. Det er også godt for tryggleiken å vite at 
vi no har solid dekning over heile Austlandet. 
Tidlegare måtte vi ofte gjennomføre kontrol-
lar i område utan samband, det var ei dårleg 

kjensle. I tillegg falt nettet vårt ofte ut i tunellar, 
opplyser Fjeld.  

I den raude sona på kaia finn vi tollinspektør 
Lena Marie Lundt. Ho hjelper passasjerar som 
ynskjer å fortolle reisegods, eller som har med 
seg meir alkohol enn den tillatne kvota. 

– Eg opplever Nødnett som noko veldig posi-
tivt, og ser fram til å lære meir om funksjonar 
og moglegheiter. Det er godt at vi kollegaer kan 
snakke med kvarandre viss vi treng det. I tillegg 
har vi mykje kommunikasjon opp mot opera-
sjonssentralen i samband med ulike spørsmål vi 
har. Vi kan for eksempel melde ifrå om vi treng  
meir mannskap, seier Lundt. 

Lenger borte på kaia har flyttebilen blitt grun-
dig gjennomsøkt av hunden Brie som ivrig har 
markert fleire gongar. Fjeld har også gjennom-
ført ein manuell kontroll. I samtalar har alle dei 
tre passasjerane fyrst nekta å ha røykt hasj, men 
sidan innrømma at dei har vore innom Kristiania 
og at dei har røyka hasj der.

Endeleg god dekning

På tollkontroll 
av danskebåten

Som nye Nødnettbrukarar har Tollvesenet på kort tid oppdaga 
mange fordelar med det nye systemet. Vi blei med tollbetjen-
tar frå Toll- og avgiftsdirektoratet på kontroll av danskebåten 
på Hjortneset i Oslo. 
Tekst: Helena Sæter Foto: Nils Petter Dale

Flere brukergrupper 
inn i Nødnett

Nødnett er blant de største investerin-
gene i samfunnssikkerhet i Norge. Det 
har alltid vært et klart mål å oppnå størst 
mulig samfunnsmessig gevinst gjennom 
en bred utnyttelse av Nødnett, blant 
annet ved å åpne for at flere brukergrup-
per enn kjernebrukerne i politi, brann og 
helse skal kunne bli Nødnettbrukere. Alle 
organisasjoner med et nød- og bered-
skapsansvar skal i utgangspunktet få 
mulighet til å knytte seg til nettet på sikt.

Regjeringen har nå avklart de formelle 
kriteriene som må oppfylles for at en 
organisasjon skal kunne søke DNK om å 
bli bruker av Nødnett, og en rekke typer 
av virksomheter kan søke. 

www.dinkom.no/flerebrukere
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Nødnett betrar samar-
beidet mellom dei mange 
tollregionane langs Noreg si 
langstrakte grense og lange 
kystline. 
Tekst: Helena Sæter Foto: David Andre Engmo 

Prøvebruken til Toll- og avgiftsdirektoratet 
byrja i desember 2012 som ei prøveordning. 
I 2014  tok dei Nødnett formelt i bruk.

– Vi er kjempenøgde med utstyret. No har vi 
dekning i område der vi tidlegare ikkje kunne 
bruke det gamle sambandet vårt. I tillegg 
hadde kvar region sitt eige sambandsutstyr, 
slik at vi ikkje klarte å snakke på tvers av regio-
nane, seier prosjektleiar for Nødnett i Toll- og 
avgiftsdirektoratet, Svein Nørve. 

forDelar i felteN
Det gamle VHF-sambandet til Tollvesenet var 
mogleg å avlytte. 

– At Nødnett er kryptert gjer at ingen andre 
enn dei som skal høyre får med seg kva som 
skjer. Vi har også oppretta eigne talegrupper 
med politi og svensk toll som ligg klare til 
bruk, fortel Nørve.

Tolloverinspektør Bjørn Langrud i Tollregion 

Oslo og Akershus kan fortelje om gode erfa-
ringar ved operativ bruk. 

– Samanlikna med det analoge VHF-sam-
bandet vi hadde før, er dekninga i Nødnett 
heilt fantastisk. Vi er også veldig nøgde med 
den gode lydkvaliteten. Vi har også dekning 
der det ikkje er mobildekning, noko som er 
ein stor  fordel for oss under ulike aksjonar, 
seier Langrud. 

lettare til havs
Tollvesenet har også testa ut Nødnett i si 
båtteneste som finst i heile Oslofjorden og 
delar av Sørlandet. Dekningsforholda er gode 
i områda der Nødnett er bygd ut, og det er 
uproblematisk å kommunisere over store 
avstandar. 

– No kan vi snakke med operasjonssentra-
len i Oslo frå Færder, seier Langrud. 

Nørve har jobba systematisk i ti år for at 
tollvesenet skulle kunne ta i bruk Nødnett. No 
ser han fram til at organisasjonen skal kunne 
hauste fruktene av dette. 

– Det blir gledeleg den dagen heile Tollvese-
net tek i bruk Nødnett. Då kan vi snakke saman 
frå Svinesund til Kirkenes i ei talegruppe.  
Dette gjev moglegheiter for å køyre aksjonar 
som byrjar i Svinesund, som går langs heile 
kysten og opp til grensa i nord, fortel Nørve. 

Enklare samarbeid langs 
norskegrensa for Tollvesenet

– At dei innrømmer hasjrøyking på ein stad 
der det er lovleg kan ikkje vi gjere noko med, 
seier han. Bilen sendast likevel rutinemessig 
vidare til scanning.

Tollvesenet har ein eigen lastebil med scanne-
arm som kan gjennomføre røntgenfotografering 
av alle typar køyrety. 

– Vi som jobbar med scanning har ein eigen 
kanal for å kunne snakke med kvarandre. 
Denne er tilgjengeleg med eit tastetrykk og vi 
har mykje klarare lyd enn før. Sjølv ser eg fram 
til å kunne kommunisere direkte med andre 
tollbetjentar på Svinesund og andre plassar i 
landet, seier tolloverinspektør Bjørn Granaune. 

Etter scanninga blir det klart at det ikkje er 
noko narkotikafunn i flyttebilen.

– Ofte kan veldig mykje arbeid resultere i 
ingen funn. Det er slik vår kvardag er, konklu-
derer Fjeld medan han gjev Brie ein ball som 
løn for dagens innsats. 
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– På ein så flott dag er det masse båtar ute i 
alle storleikar, fasongar og hestekrefter. Berre 
det siste døgnet har vi hatt fire akutte oppdrag. 
To var såkalla nærdrukningsulukker, og to var 
alvorlege hovudskader på grunn av stuping. På 
denne tida har vi sjølvsagt også nattutrykkingar 
med fallskader der alkohol er involvert, seier 
skipsførar Pål Abrahamsen. 

Meir rekk han ikkje å sei før politiet tek 
kontakt. 

– Det var politiet som hadde fått meldingar 
frå urolege foreldre med barn på ulike sommar-
sjøleirar. Dei ynskjer at vi legg turen vår forbi 
og viser oss, forklarar Abrahamsen. 

Inne i redningsskøyta er fire mann på vakt 
denne travle dagen. Ein skjerm viser alle delar 
av båten, både over og under dekk. Mannskapet 
må vere allsidige og kunne hjelpe i alle situasjo-
nar. Redningsskøyta er både brann-, dykkar- og 
slepebåt, og tilbyr også akuttmedisinsk hjelp. 

Teamet om bord får melding frå ein båt som 
treng hjelp. Ei dame har falle stygt på dekk.

– Gjer dette vondt? spør Abrahamsen medan 
han undersøkjer foten til kvinna. – Det ser ut 
til at du har eit mogleg brot på tåa, eller at ho 
har kome ut av stilling, forklarar han medan 
han teipar den vonde foten. Du bør ta ein tur 
på legevakta og få sjekka det, rådar han.

Midt oppe i dei mange oppgåvene er Nødnett 
eit viktig verkty. Skipsføraren har sjølv brukt 
dette sidan 2011, og byrjar å få lang erfaring. 

– Vi brukar Nødnett blant anna til intern 

kommunikasjon mellom redningsskøytene. Vi 
har eigne talegrupper og set stor pris på at 
vi kan snakke saman på eit kryptert og avlyt-
tingssikra samband. No er vi heilt avhengige, 
og veit ikkje kva vi skulle gjort utan, opplyser 
Abrahamsen. 

Skipsføraren peiker engasjert rundt i terren-
get for å fortelje alt det Redningsselskapet kan 
bidra med i større leiteaksjonar dei deltek i.

– Vi er avhengig av kommunikasjon når det er 
mange involverte. Vi kan søkje effektivt i store 

område på land med infraraudt kamera. På ein 
større leiteaksjon fekk vi via Nødnett fortalt til 
leitemannskap i felten kor vi hadde søkt, slik at 
leitemannskap ikkje trengte å gjere tidkrevjande 
søk på land. Kommunikasjon i ein operasjon er 
heilt avgjerande for løysing av oppdraget, slår 
Abrahamsen fast.

Redningsskøyta Bergesen d.y må rushe 
vidare. Eit dykkaroppdrag hos nokon som har 
fått eit tau i propellen står for tur. Rednings-
skøyta suser vidare så sjøsprøyten står. 

– Heilt avhengig av Nødnett
På ein fantastisk sommardag med strålande solskin blir vi med redningsskøyta Bergesen d.y. 
på oppdrag utanfor Drøbak. Temperaturen er like under 30 grader, og «alle» skal ut på sjøen 
for å kjøle seg ned. 
Tekst: Helena Sæter Foto: Lars M. Holand

– Vi brukar Nødnett blant anna til intern kommunikasjon mellom redningsskøytene. No er vi heilt avhengige av Nødnett, og veit ikkje lenger kva vi skulle gjort utan, seier skipsførar 
Pål Abrahamsen.

Ei dame har falle stygt på dekk. Mannskapet på redningsskøyta stiller opp med undersøkelse og kyndige råd. 
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D
et er en flott sensommer-ettermid-
dag på en av øyene utenfor Bergen. 
Tore Johnsen har akkurat parkert 
bilen og pakker utstyr i sekken. Han 

skal kontrollere en av Nødnettmastene som 
nylig er satt opp. 

– Vi kontrollerer at alle «sitene» er satt opp 
etter spesifikasjonene. Dersom det skulle ha 
oppstått en feil under monteringen, er det viktig 
at vi oppdager den før brukerne begynner å 
bruke Nødnett i det området. Det verste som 
kan skje er at Nødnett får nedetid midt under en 
skarp situasjon. Derfor er det viktig å kontrollere 
alt nøye i forkant, nettopp for å unngå nedetid 
og feil, sier Tore.

veieN frem KaN være laNg
Tore har etter hvert sett ganske mange master, 
men han er ikke den eneste masteinspektøren 
i direktoratet. Til sammen er de fem inspektø-
rer som reiser landet rundt for å besøke alle 
master og basestasjoner med Nødnett-utstyr. 
De gjør en viktig jobb for å sikre kvaliteten og 
robustheten i Nødnett. 

Første steg i enhver inspeksjon er å komme 

seg til masten. Det er ikke alltid bare-bare. 
Nødnett skal ha dekning der folk bor og ferdes 
og består at cirka 2100 basestasjoner som er 
fordelt utover hele landet.

– Noen av disse mastene ligger veldig util-
gjengelig til. Det hender vi må kjøre noen timer 
på snøskuter for å komme frem, sier Tore. Lange 
snøskuterturer er ganske sjelden kost, men 
noen timers gange har blitt hverdagen for Tore. 

I dag er utfordringen temmelig overkom-
melig. Masten vi skal se nærmere på ligger på 
toppen av en liten fjellskrent, cirka ti minutters 
gange unna parkeringsplassen. Tore er likevel 
godt kledd med høye jaktstøvler. Det viser seg 
å komme godt med, selv på en så kort tur. Stien 
forsvinner raskt, og ruten går gjennom våt myr. 
Fotografen blir raskt gjennomvåt på føttene. 

Skogen er tett, og masten forsvinner ut av 
syne. Det gjør ikke noe, for etter ganske mange 
mastebesøk har Tore utviklet et slags indre kom-
pass, og finner rutinert frem.

– Så lenge vi går oppover, kommer vi stort 
sett frem, sier Tore og setter kurs. Ikke lenge 
etter er vi ved masten. 

– her ser vi KvalitetshåNDverK
Tore begynner med å se seg rundt. Han låser 
opp hytten der utstyret står, og titter inn. 

– Jeg liker å få litt overblikk først, sier Tore, 
og begynner på jobben. Jobben er å kontrollere 
at alt utstyret er montert slik det skal. Han drar 
i ledninger, går igjennom sjekklister og sjekker 
tegningene. Nøye. Og fotodokumenterer alt.

Han tar frem en stor kikkert, for å sjekke at 
antennene og ledningene som går opp i masten 
er riktig montert og merket. Tore nikker og er 
fornøyd med det han ser. 

– Her ser vi kvalitetshåndverk! Disse mon-
tørene har det ofte travelt, men allikevel er 
installasjonen i masten utført med høy kvalitet, 
i henhold til spesifikasjon, sier han.

Tore jobber effektivt og har snart kontrollert 
alt. 

– Jeg skal bare ta en siste sjekk at jeg har fått 
med alt. Det er en fast rutine, sier Tore. 

Like greit med gode rutiner. Det kan være en 
lang snøskutertur tilbake til masten, dersom han 
plutselig skulle ha glemt bilnøklene.

Før Nødnett går live i et område, har samtlige master blitt kontrollert av en av DNKs inspektø-
rer. Vi ble med på «site inspection».
Tekst: Morten Ellingsen  Foto: Trond Erik Brekke 

Alle master kontrolleres før bruk

Tore Johnsen og de andre DNK-inspektørene kontrollerer alle Nødnettmastene nøye.
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– Det finnes en lang tradisjon for grensesam-
arbeid mellom Norge og Sverige. Det vil finnes 
norsk-svenske talegrupper som gjør det mulig å 
kommunisere og samvirke under innsatser langs 
grensen som krever felles ressurser, konstaterer 
Marianne Storrøsten, norsk prosjektleder for 
ISI-prosjektet i Direktoratet for nødkommuni-
kasjon (DNK).

Riksgrensen fra sør til nord er drøyt 160 mil 
lang. Forutsetningene og utfordringene ligner 
hverandre.

– I begge land arbeider nødetatene ofte i 
områder som preges av store skogsområder, 
mindre tettbebygde strøk og fjell. Risiko og trus-
ler kjenner heller ingen landegrenser, fortsetter 
hun. Terrorisme, ekstremvær med oversvøm-
melser og stormer og organisert kriminalitet er 
noen eksempler på dette.

Både Norge og Sverige har valgt TETRA-tek-
nologi for radiokommunikasjon innen nød- og 
beredskap. Det svenske Rakel-nettet ble ferdig 
utbygd for et par år siden, mens man på den 
norske siden vil få de siste og nordligste delene 
av landet på Nødnett innen utgangen av 2015.

DNK og msb samarbeiDer
Mulighetene for grenseløs kommunikasjon 
finnes i TETRA-teknologiens standard og kalles 
for Inter System Interface (ISI). Norge og Sverige 

er de første landene i verden som nå vil ta denne 
teknikken i bruk. Prosjektet ble startet i 2012 
og er et nært samarbeid mellom Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) og DNK 
og TETRA-leverandørene Motorola og Airbus.

– Vi befinner oss nå midt i et intensivt arbeid, 
konstaterer Anita Galin, svensk prosjektleder for 
ISI-prosjektet i MSB. Tre arbeidsgrupper med 
representanter fra de store brukergruppene 
helse, politi og brann- og redningstjenesten 
har allerede gitt verdifulle tilbakemeldinger til 
våre leverandører.

Målet er at norske brukere skal kunne bruke 
sine egne Nødnett-terminaler i det svenske 
Rakel-nettet og at de svenske brukerne kan 
bruke sine Rakel-radioer i norske Nødnett. Bru-
kere fra begge land skal kunne kommunisere 
med hverandre.

iNterNasjoNal iNteresse
Det norsk-svenske prosjektet har også vekket 
interesse internasjonalt. Det er både et for-
bilde for og en naturlig del av EU-prosjektet 
Inter System Interoperability for TETRA-Tetrapol 
Networks (ISITEP).

– I Europa er de nysgjerrige på vårt arbeid og 
følger det tett, sier Anita Galin. Det finnes en 
stor interesse for hva vi gjør i Norge og Sverige.

– Vi har forstått at vår arbeidsmåte er unik, 

fortsetter Marianne Storrøsten. I stedet for å 
fokusere på teknologien tar vi utgangspunkt i 
praktisk bruk og identifiserer de virkelige kom-
munikasjonsbehovene som brukerne opplever 
i det daglige arbeidet.

Prosjektet med å knytte sammen Nødnett med svenske Rakel er unikt i verden. Arbeidet 
involverer brukere fra begge land innen brann- og redningstjenesten, politiet, helse og 
tollvesenet. Behovene styrer utviklingen av teknologien – ikke motsatt. 
Tekst: Katarina Averås, Siri Grimsrud og Morten Ellingsen Foto: Johan Eklund

ISI: 

Knytter norske Nødnett og svenske Rakel sammen

Hva er ISI?

Det norsk-svenske grensesamarbeidet 
er et utviklingssamarbeid mellom Norge 
og Sverige som kobler sammen de to 
landenes digitale radiokommunikasjons-
systemer, Nødnett og Rakel. Hovedmå-
let er å sikre nødetatene en effektiv 
og brukervennlig kommunikasjon over 
grensen, samt ved innsatser og oppdrag i 
hverandres land. Det norsk-svenske sam-
arbeidet inngår i EU-prosjektet ISITEP 
som skal legge til rette for at nødetater 
kan kommunisere over landegrensene 
i Europa.

www.dinkom.no/isi
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– Den grove kriminaliteten er i dag grenseløs, konstaterer Monica 
Ravlo, operasjonsleder og representant for Nord-Trøndelag politi-
distrikt i grenseredningsrådet. Livstidskriminelle er mobile og vi må 
bruke våre felles krefter i hele området for å bekjempe forbrytelser.

I 2016 vil det foregå en redningsøvelse i grensetraktene mellom 
Trøndelag og Jämtland. De tre samarbeidende fylkene ønsker at 

medarbeiderne på begge sider av landegrensen skal lære hverandre 
bedre å kjenne, og her vil ISI-samarbeidet spille en viktig rolle. – Jeg 
ønsker tjenesteutveksling, konstaterer Stephen Jerand, länspoliti-
mester i Jämtland. Det betyr at vi periodevis arbeider på den andre 
siden av grensen for å se og oppleve hverandres hverdag og miljø.

Høye forventninger til
grenseløs radiokommunikasjon
Grenseredningsrådet i Midt-Skandinavia er et nettverk av ressurspersoner innen samfunnsbered-
skap i Sør- og Nord-Trøndelag og Jämtlands län i Sverige. Rådet ønsker en grenseløs beredskap og 
har store forventninger til radiokommunikasjon over grensen i Nødnett og Rakel.

Halden og Strömstad samvirker i grenseområdet
Halden brannvesen og Räddnings-
tjänsten i Strömstad er allerede tette 
samarbeidspartnere. Mens de venter 
på ISI har de opprettet en midlertidig 
sammenkobling mellom Nødnett 
og Rakel som kan brukes ved felles 
innsatser i grenseområdet.

Mellom brannstasjonene i Strömstad og 
Halden er det en reisetid på kun 20 minutter.

– Halden brannvesen er våre nærmeste kol-
legaer, konstaterer branninspektør i Strömstad, 
Håkan Baatz. På den svenske siden ligger nær-
meste heltidsbrannvesen nesten ni mil sørover. 
Derfor er det naturlig å samarbeide med Halden 
uten at  riksgrensen skal utgjøre et hinder for 
dette.

Samarbeidet mellom Halden brannvesen og 
Räddningstjänsten i Strömstad handler i dag 
først og fremst om trafikkulykker. Men også ved 
brann i bygninger og skogbranner har det vært 
nødvendig med forsterkning fra over grensen. 

Ved Svinesund har de etablert et samarbeid 
med en fast gatewayløsning, som innebærer 
at det ved alarm i grenseområdet går ut infor-
masjon til styrker i Norge og Sverige samtidig.
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E
t av hovedmålene for Direktoratet 
for nødkommunikasjon (DNK) er at 
«nød- og beredskapsbrukere skal 
oppleve Nødnett som effektivt, sik-

kert og robust». Det krever både kompetanse 
og gjennomføringskraft å oppnå et slikt mål.
Robusthet er ikke én enkelt ting, men en rekke 
små elementer som gjennomsyrer hele Nød-
nett fra planlegging og bygging til bruk, drift 
og forvaltning. 

robuste valg i utbyggiNgeN
En viktig forutsetning for et robust Nødnett er 
at man tar de riktige valgene ved utbygging. 
Nødnett er derfor bygget med sikre og trygge 
løsninger, som skal gi et pålitelig Nødnett med 
høy oppetid. Et eksempel på en sikkerhetsme-
kanisme er at mange elementer i Nødnett blir 
bygget med såkalt «redundans», altså at de 
er dublert, noe som gjør at Nødnett kan være 
oppe selv om det skulle oppstå feil ved deler 
av systemet.

Prinsipielt planlegges Nødnett slik at systemet 
skal fungere selv om enkeltkomponenter svikter. 

Alle basestasjoner kobles i ringstrukturer slik at 
det hovedsakelig vil være to linjer frem til hver 
enkelt stasjon, noe som sikrer oppetid ved utfall 
av en enkeltlinje.

Et annet element som øker robustheten er 
reservestrømberedskapen. Nødnett bygges i 
dag ut med minimum 8 timer reservestrøm på 
basestasjonene. 15 % av basestasjonene bygges 
med 48 timers reservestrøm. Det er vesentlig 
bedre reservestrømberedskap enn det som er 
etablert i de kommersielle mobilnettene. 

En robust løsning for nødkommunikasjon er 
også avhengig av kapasitet og dekning. Under 
store og kritiske hendelser vil det skje mye på 
én gang, og det vil være behov for kommuni-
kasjon i flere ulike talegrupper på samme tid 
og på samme sted. Nødnett blir bygget for å 
ha kapasitet for å klare denne trafikken under 
de store hendelsene.  

Når det gjelder dekning har Nødnett et mål 
om å ha dekning der folk bor og ferdes. Det 
å sikre dekning er en omfattende og tidkre-
vende prosess. Det begynner med en svært 
detaljert planprosess. Når nettet så er ferdig 

bygget, blir dekningen grundig testet, og kritiske 
dekningshull blir utbedret. God planlegging og 
justeringer etter erfaring vil gi den dekningen 
som nød- og beredskapsbrukerne trenger for 
å gjøre jobben. 

Innendørs kan det også være behov for meka-
nismer for å utvide dekningen, eksempelvis i 
noen tuneller, ekstra dype kjellere eller bygg 
med svært tette vegger. Dette gjøres ved bruk 
av direktemodus og gateway. Disse mekanis-
mene kan du lese mer om på side 16 og 17 i 
dette magasinet. I spesielle tilfeller kan det være 
aktuelt å montere egne innendørsanlegg, slik 
som på St. Olavs Hospital i Trondheim. 

robuste bruKeropplevelser
Det er selve utbyggingen. Nødnett skal også 
oppleves robust av dem som bruker det til 
daglig. De fleste brukerne har radiotermina-
len sin som det viktigste kontaktpunktet med 
Nødnett. Radioterminalen er et svært sentralt 
utstyr i nød- og beredskapsarbeid. Mange politi- 
tjenestemenn omtaler radioen som sitt viktig-
ste verneutstyr. Derfor får alle som skal bruke 

Et robust Nødnett
Nødnett er en av Norges største investeringer i sikkerhet noensinne. Det er derfor 
svært viktig at Nødnett bygges, brukes, driftes og utvikles på en robust måte. Men 
hva innebærer egentlig det?
Tekst: Morten Ellingsen  Foto: Johan Eklund
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Nødnett en grundig og omfattende opplæring 
i funksjoner og regelverk for best mulig bruk. 

Hva gjøres for at Nødnettbruken skal opp-
leves robust? For det første er selve radioter-
minalene bygget for å tåle litt juling. På DNKs 
nettsider  kan du lese om hvordan det gikk da 
DNK testet radioterminaler under en skikkelig 
snøstorm på Finse. Radioterminalene skal også 
gi god talekvalitet. Selv i situasjoner med mye 
støy skal en kunne høre klart og tydelig hva som 
blir sagt. Kommunikasjonen skal også gå raskt. I 
kritiske situasjoner teller hvert sekund. Da har 
man ikke tid til å taste et nummer og vente på 
summetonen. Med en Nødnettradio skal det 
ikke ta mer enn 0,5 sekunder fra du trykker på 
knappen, til du har kontakt med nettet og kan 
begynne å snakke.  

Det er også lagt inn en del funksjoner for å 
bedre sikkerheten til mannskap i felt, som for 
eksempel sikkerhetsalarm og posisjonering. 

robust forvaltNiNg
Løsningene i Nødnett må holdes gode og tids-
riktige. Nødnett overvåkes døgnkontinuerlig, og 

det gjøres stadige vurderinger av kapasiteten 
og tilgjengeligheten i nettet. Det krever god 
oversikt over hva som skjer i nettet, gode rutiner 
for feilretting og preventivt vedlikehold. 

Tiden går, men Nødnett skal bestå. Etter hvert 
som utstyr blir gammelt eller ødelagt, må det 
byttes ut. Teknologien gir stadig nye muligheter 
til raskere, klarere og tryggere løsninger. God 
forvaltning innebærer at utstyret både skal 
erstattes og utvikles for å henge med i tiden. 

Dermed må nye løsninger og nytt utstyr spesi-
fiseres, godkjennes, testes og anskaffes. DNK  
har en viktig rolle for å sikre at det nye er godt 
nok, og virker sammen med de eksisterende  
løsningene. 

I tillegg skal Nødnett være fleksibelt med 
tanke på å kunne utnytte nye muligheter og 
dekke nye behov som oppstår hos brukerne.

Robust forvaltning handler også om å utnytte 
de mulighetene som ligger i nettet. Et eksem-
pel på dette er TEDS, som er en påbygning av 
nettet for å gi høyere datahastighet. For å få full 
utnyttelse er det viktig at man utvikler gode og 
brukervennlige applikasjoner som er tilpasset 

de muligheter og begrensinger som ligger i 
denne teknologien. 

robuste løsNiNger for å DeKKe 
fremtiDeNs behov
Et robust Nødnett krever at man følger med i 
timen. Det ligger en utfordring for DNKs fagmiljø 
i å kontinuerlig bygge og videreutvikle kompe-
tanse, både om den teknologiske utviklingen og 
om brukernes krav til trygg nødkommunikasjon 
i fremtiden.

For eksempel er det en pågående debatt om 
når trygge og dedikerte bredbåndsløsninger vil 
bli en kritisk forutsetning for nødetatenes jobb 
og hva som kreves for å bygge et slikt nett. Et 
annet tema er hvilke avgjørelser og valg som 
må tas i dag for at Norge skal kunne bruke de 
internasjonale standardene også i fremtiden. 

DNK deltar allerede i disse debattene som 
fagmyndighet for nødkommunikasjon, og tror 
at gode fagbaserte råd og anbefalinger vil føre 
til gode og robuste løsninger for fremtiden. 

    35
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N
ødnett er i hovedsak bygd som et 
mobilt talesamband, men kan også 
brukes til dataoverføring. Nødnett 
er ikke et bredbånd, men har til-

strekkelig kapasitet til å være databærer for 
flere nyttige applikasjoner for nødetatene. 
Allerede i dag brukes Nødnett blant annet som 
databærer for kartapplikasjoner.  

Det er ikke tvil om at nød- og beredskapsetater 

trenger et raskt gruppesamband for tale. Men 
de trenger data også, og i fremtiden kommer 
kravene til trygg og tilgjengelig databruk til å 
vokse seg større og større.

– Politiet ønsker allerede nå i større grad å 
«flytte kontoret ut i politibilen». Flere pasienter 
får behandling hjemme i stedet for på sykehus 
og sykehjem. Politiet, brannvesen og helsevese-
net kommer til å ha utviklet nye støttesystemer 
som de også ønsker å bruke i felten. Kanskje 
flyttes operasjonsleder nærmere hendelsen 
via mobile oppdragshåndteringssystemer, sier 
Gunnel Helmers. Hun er informasjonssjef i 
Direktoratet for nødkommunikasjon og styre-
medlem i den internasjonale TETRA-organisa-
sjonen TCCA.  

avheNgig av tilgaNg til freKveNser
Hun mener det er svært viktig at Norge er en 
ivrig bidragsyter i den pågående jobben for å 
sikre at samfunnet tilfredsstiller nødetatenes 
behov for fremtidens nødkommunikasjon.

– All mobil kommunikasjon er avhengig av 
tilgang til frekvenser. Frekvenser er et begrenset 
gode. De er en endelig ressurs, og de tildeles 
for lange tidsrom. Når de er i bruk til ett formål, 
kan de ikke plutselig omdisponeres til andre 
formål, sier Helmers. 

vil iKKe bli låst til éN løsNiNg
Hun er bekymret for at Norges muligheter 
for fremtidens nødkommunikasjon blir kraf-
tig begrenset dersom prosessene som foregår 
internasjonalt akkurat nå ikke fører til klare 
anbefalinger for nødkommunikasjon.

Uten frekvenser til nødkommunikasjon vil 
man måtte kreve plass til nødkommunikasjon 
i de kommersielle nettene på bekostning av 
mobilbrukerne. 

– Tilgjengeligheten og oppetiden i mobil-
nettene er ikke tilstrekkelig for nødetater og 
andre som bidrar til å redde liv, helse og verdier. 
Nettene må virke når det gjelder som mest, og 
da må man i så fall gi klar prioritet i tillegg til 
å stille betydelig høyere krav til robusthet i de 
vanlige mobilnettene, sier Helmers, og kommer 
med en klar anbefaling. 

– 700 MHz-båndet er etter DNKs mening, og 
flere andre innen nødkommunikasjonsfeltets 
mening, det eneste realistiske båndet som kan 
gi den dekningen, tilgjengeligheten og databæ-
rerkapasiteten som er nødvendig innen den 
aktuelle tidsperioden, sier Helmers.

DeltaKelse gir flere valg
Dette betyr ikke at Direktoratet for nødkommu-
nikasjon vil ha disse frekvensene til eget bruk. 
Hvilken aktør som faktisk skal yte tjenestene 

Viktig frekvensarbeid:

Fremtidens 
nødkommunikasjon 
må sikres nå

Informasjonssjef Gunnel Helmers.

- Vil vi at blålysetatene og helsepersonell i fremti-
den skal ha sikre, robuste mobile bredbåndsdatatje-
nester som virker når det trengs som mest? Da bør 
Norge bidra til at det kommer klare anbefalinger om 
frekvenser.
Tekst: Morten Ellingsen   Foto: Hallvard Hatlestad og Olav Heggø
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Nødnett er et unikt prosjekt. Nødnett er det 
største systemet i Norge, og et av de største i 
verden, som er basert på TETRA-standarden. 

– Nødnett skal bygges i hele landet. Det 
krever høy teknologisk kompetanse.  Heldigvis 
har både Telenor og Netcom bygd telenett i 
Norge før oss, og mange av våre ansatte har 
erfaring fra disse miljøene, sier Nina Myren, 
avdelingsdirektør for Kunder og beredskap.  

– Men mye har vi lært underveis og 
kompetansen som er opparbeidet i utbyg-
gingsprosjektet er helt unik. Den omfatter 
fagkompetanse på telekommunikasjons- og 
TETRA-teknologi, så vel som kunnskap om 
de spesielle behovene til beredskapsbrukere, 
forklarer Myren.

NøDNett må tilfreDsstille 
KuNDeNe
Etter hvert som utbyggingen av Nødnett fer-
digstilles vil DNK øke fokuset på tjenestene 
og kundene.  

– Vi må få en enda bedre forståelse av 
hvordan kundene våre jobber, og hvilken 
beredskapsrolle de har. Denne kunnskapen, 
kombinert med den tekniske kompetansen 

som vi har bygd opp, er essensiell for at Nød-
nett skal utvikles i tråd med brukerens behov, 
sier Myren. 

iNNsiKt gir beDre bereDsKap
– DNK har et overordnet ansvar for rett bruk 
av Nødnett, så vi ønsker å være involvert i det 
meste som har med Nødnett å gjøre. Gode 
relasjoner med kundene gir både oss og dem 
mer innsikt. Mer innsikt gir bedre beredskap, 
understreker Myren. 

Nødnetts brukere vil i utgangspunktet ha 
mulighet til å bruke Nødnett både innad og 
på tvers av organisasjoner. For at de skal ha 
en positiv brukeropplevelse må Nødnett bli 
brukt riktig. Jo bedre kjent brukere blir med 
systemet, desto bedre utnyttelse fra deres 
side.

– God opplæring og felles sambandsregle-
ment er viktige ledd i dette arbeidet. Det er 
også viktig at øvelser fokuserer på bruken av 
samband. Nødnett må oppleves som sikkert 
og effektivt av de som bruker Nødnett i det 
daglige og ved store hendelser.  Etatene har 
ikke råd til å stå uten samband når det gjelder, 
sier Myren.

Et bredt kompetansemiljø er samlet hos Direktoratet for nødkommu-
nikasjon (DNK) i Nydalen. Her jobber sivilingeniører, sikkerhets- og 
beredskapseksperter, økonomer, jurister, markedsrådgivere, kom-
munikatører og mange flere. Men én ting har de til felles: innsikt i 
Nødnett.
Tekst: Laura T. Svenheim  Foto: Olav Heggø

DNK: 

Et unikt kompetansemiljø

over frekvensbåndet kan uten problemer velges 
på et senere tidspunkt. 

– Man kan både velge private aktører, mobil-
leverandører, en blandingsløsning, eller å bygge 
et dedikert nett for nødkommunikasjon, sier 
Helmers.

haNDliNgslammelse KaN Koste
World Radiocommunication Conference i 2015 
blir en viktig arena for fremtidens nødkommu-
nikasjon. Dersom flere stater bruker samme 
frekvensbånd til nødkommunikasjon, vil det 
lette både statenes evne til samarbeid på tvers 
av grenser og øke industriens interesse for å 
utvikle nyttig funksjonalitet til overkommelige 
priser for statene.  

Dersom Norge ikke deltar i arbeidet med å 
få dedikerte, harmoniserte frekvenser til nød-
kommunikasjon, er vi ett av landene som vil 
få problemer med dyre og uhensiktsmessige 
løsninger i fremtiden. 

– Vi er ikke så mange i dette landet at vi er et 
marked for oss selv, og de som gjør ekstraordi-
nær innsats når liv og verdier må reddes er det 
enda færre av, avslutter Helmers. 

Avdelingsdirektør Nina Myren.
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Arbeidet er viktig. Kritisk kommunikasjon har 
spesielt store krav til effektiv kommunikasjon 
i grupper, både med tale og data, og uten for-
sinkelser. Med standardløsninger vil markedet 
bli større. Dermed vil nettene kunne bygges 
rimeligere, og nødkommunikasjonsbrukerne 
vil få bedre og billigere terminaler.  

Det deltok mange tunge og sentrale nød-
kommunikasjonsaktører på møtet. 3GPP er 

en gruppe som bestemmer hvordan LTE skal 
fungere. LTE er den teknologien som de fleste 
antar at vil bli brukt til nødkommunikasjon i 
fremtiden. Den europeiske telemyndigheten, 
ETSI, har en komité som arbeider med videre-
utvikling av kritisk kommunikasjon. Gruppen 
heter TCCE.  Open Mobile Alliance (OMA) 
lager åpne standarder for mobilindustrien. 

Tre standardiseringsorganisasjoner møttes i Montreal i august 2014, 3GPP, 
OMA og ETSI. De pratet om hvordan de skal samarbeide for å lage fremtidens 
nødkommunikasjon.  
Tekst: Gunnel Helmers

LTE for nødetater

– Alenegang er 
dyrt og vanskelig
– Når man er alene på markedet blir 
det ingen annen videreutvikling enn 
den man starter selv, og utvikler selv 
og betaler for selv, sier Emmanuelle 
Villebrun.
Tekst: Gunnel Helmers

Emmanuelle Villebrun arbeider med radio-
kommunikasjon for nødetatsbrukere i det 
franske innenriksdepartementet, og er i tillegg 
nestformann i Critical Communications Bro-
adband Group, som arbeider for at nødkom-
munikasjonssamfunnet sammen kan komme 
frem til gode løsninger.

Villebrun er en av de som arbeider for å 
få funksjonalitet for nødetater inn i LTE-spe-
sifikasjonen. Da Frankrike bygde sitt nett for 
nødetater valgte de TETRAPOL-teknologien, 
mens de aller fleste andre valgte TETRA. Vil-
lebrun er krystallklar på at Frankrike må velge 
ferdig spesifisert teknologi når de velger ny 
løsning, og at de skal holde seg til standar-
den. Frankrike har ikke lyst å havne i samme 
situasjon en gang til.

– Når man er alene på markedet blir det 
ingen annen videreutvikling enn den man 
starter selv, og utvikler og betaler for selv. Man 
bruker masse tid på å spesifisere, evaluere, og 
ikke minst forhandle pris. For husk, har man en 
løsning man er alene om kan man ikke spørre i 
markedet. Man har bare én leverandør, og får 
ingen sammenlignbare priser. Man kan aldri 
kjøpe inn den gode løsningen andre har fått 
laget. Det finnes ikke hyllevare.  

På kongressen Critical Communications World 
i Singapore i mai 2014 var det mange som 
pratet om neste generasjons nødnett med 
LTE-teknologi. Men det var likevel tydelig på 
konferansen at det er få som satser på en slik 
overgang nå. Teknologien er ikke klar ennå for 
nødkommunikasjon. 

Nødkommunikasjon er spesielt krevende, og 
stiller store krav til lynkjapp oppkobling, grup-
pesamtaler, prioritet, oppetid og robusthet.  

Derfor ser man blant annet at både Norge 
og Tyskland bygger nye TETRA-nett nå. Flere 
land satser på midtlivsoppgradering av sine 
eksisterende TETRA-nett, som blant annet det 

belgiske ASTRID.  
Samtidig jobber mange land i tillegg med å 

kunne tilby mer data til nødetatene, som en 
mellomløsning før neste generasjons nødnett. 
De færreste tror overgangen vil starte før på 
2020-tallet en gang. 

Interesserte, 
men avventende   
Interessen for nestegenerasjons nødnett med LTE-teknologi er stor, men det er få som 
satser på overgangen nå.
Tekst: Gunnel Helmers
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– Et prosjekt av denne størrelsen tar tid. Det 
er noe som alle må være klar over, konstaterer 
avdelingssjef Barbara Held i det tyske direk-
toratet for nødkommunikasjon, BDBOS. I dag 
bruker 417 000 medarbeidere innen ambulan-
setjenesten, brannvesenet og politiet systemet 
i alle de daglige oppdragene sine og ved større 

hendelser – både planlagte og akutte. Sannsyn-
ligvis blir det opptil 500 000 brukere til slutt.

– Hver dag får vi nye verdifulle erfaringer, 
fortsetter Held. BOS-nettet har hatt stor betyd-
ning ved for eksempel den årlige internasjonale 
sikkerhetskonferansen i München, under den 
store flommen sommeren 2013 og i forbindelse 

med demonstrasjoner 1. mai, der mange deltok.
Tyskland begynner nå så smått å se på mulig-

heten for å tilby bredbånd i TETRA-nettet. 

Tyskland har verdens største TETRA-nett
«Ett nett for alle aktører – ett nett for hele landet». Dette var grunnlaget for beslutningen om å bygge et nasjonalt nett for nødkom-
munikasjon i Tyskland. BOS-nettet består av 4 500 basestasjoner og har et mål om en halv million brukere.
Tekst: Katarina Averås 

Det svenske Tetra-nettet heter Rakel og var 
fullt utbygd og i bruk i desember 2010. I dag 
brukes Rakel av over 400 organisasjoner som 
har ca. 50 000 abonnenter. 

Brukerne er nødorganisasjonene, sentrale 

statlige myndigheter, fylkesadministrasjonen, 
kommuner og private aktører med virksomhet 
som er viktig for samfunnet.

– Det er en stor fordel at vi i dag har nasjo-
nale retningslinjer for samspillet i Rakel, sier 
han. 

Uansett hvem i politiet som skal samar-
beide, er de vant til de samme metodene. 
Også ved planlagte hendelser er det normale 
rutiner som skal følges, sier Lamkiewicz.

I rollen som sambandsansvarlig er Reine 
Lamkiewicz politiets kontakt overfor Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
og aktørene som bruker Rakel. Han har også 
ansvaret for at de nasjonale retningslinjene 
for samspillet i Rakel blir fulgt av politiet i 
regionen. 

Nasjonale retningslinjer 
for kommunikasjon

Nasjonale retningslinjer for kommunikasjonen i det svenske Rakel-nettet oppleves 
som en stor fordel for effektiv kommunikasjon under kritiske hendelser. – Med 
Rakel får vi ut samme informasjon til alle viktige aktører samtidig, konstaterer Reine 
Lamkiewicz, sambandsansvarlig i politiet i Västra Götalands län. 
Tekst: Katarina Averås

Finland har høstet gode 
erfaringer siden 2002
I 2002 tok Finland i bruk sitt Virve-nett, 
som det første landet som satset på den 
nye Tetra-teknikken i et nasjonalt nett 
for nødkommunikasjon. Det er de glade 
for i dag. 
Tekst: Katarina Averås

Virve har i dag 1350 basestasjoner og ca. 33 
500 abonnenter. 

– Det var naturligvis en risiko med å være 
først, og vi spurte oss selv om vi hadde valgt 
riktig, konstaterer Jarmo Vinkvist, CEO for det 
finske Virveverkko. De fleste landene i Europa 
fulgte imidlertid etter, og det er svært positivt 
for den videre utviklingen.

Før utbyggingen av Virve benyttet lan-
dets nødorganisasjoner ca. 50 ulike analoge 
systemer.

– Systemene fungerte ikke sammen, og det 
var vanskelig for ulike aktører og virksomhe-
ter å samarbeide, sier Jarmo Vinkvist. Virve 
har gitt oss ett felles nett, og i dag fungerer 
samarbeidet utmerket. 

– Vi ser at tilliten mellom aktørene har økt. 
Det er svært verdifullt at de kan se hverandres 
tilgjengelige ressurser og få informasjon tidlig 
om en aksjon som er i gang.

World Radiocommunication Conference 
avholdes med tre til fire års mellomrom. På 
konferansen i 2015 revideres de internasjo-
nale avtalene om hvilke frekvenser som skal 
benyttes til hvilke formål. 

Frekvenser er en naturressurs. Det finnes 
ikke uendelig av dem. Uten frekvenser blir det 
verken satellittkommunikasjon, mobiltelefoni 
eller nødkommunikasjon. Det vil heller ikke 
kunne bli radio og TV med mindre man får 

signalene gjennom kabel.  
I WRC-15 vurderer man fremtiden for 

blant annet 700-MHz-båndet. Ulike frekven-
ser har forskjellige egenskaper, og nettopp 
700-MHz-båndet trekkes frem som spesielt 
godt egnet for nød- og beredskapsbrukere. 

Frekvenser i dette båndet kan brukes til 
ganske raske dataforbindelser samtidig som 
kommunikasjonen vil ha god rekkevidde og 
få bra geografisk dekning.

I byen i Genève i Sveits vil det bli avholdt et svært viktig møte på senhøsten 2015. 
Fra 2. til 27. november vil World Radiocommunication Conference (WRC-15) finne 
sted akkurat i denne byen.
Tekst: Gunnel Helmers
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