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I 2015 ble målet om landsdekkende Nødnett nådd. 
Det har vært en lang vei, og noen ganger har målet 
virket fjernt, så det gir en ekstra god følelse at vi 
nå er her. Innsatsen fra de mange involverte har 
vært formidabel, og vi kan være stolte av det vi har 
fått til sammen.  
 Selve Nødnett-utbyggingen går mot slutten, og et 
kapittel avsluttes. Selv om radionettet nå er bygget 
ut er arbeidet med Nødnett på ingen måte over. 
Det er fortsatt arbeid som gjenstår med å få alle 
brukerne på, det er gjenstående arbeid på enkelte 
basestasjoner og Nødnett må utvikles i takt med 
brukernes behov og samfunnets krav.
 I Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) 
har vi flere prosjekter på gang som skal sørge for at 
brukeropplevelsen blir enda bedre. Blant annet skal 
dekningen forsterkes ytterligere, vi ser på mulighe-
ter for økt robusthet og på hvordan datakapasiteten 

i Nødnett kan utnyttes best mulig. 
 Nødnett fremmer samarbeid på tvers av orga-
nisatoriske og geografiske grenser. Dette trekkes 
ofte frem som en av de største fordelene med Nød-
nett. Det er viktig å sørge for en bred utnyttelse 
av Nødnett, slik at nasjonen får mest mulig igjen 
for investeringen som er gjort. Retningslinjer for 
hvem som kan søke om å bli bruker er klare, og 
DNK er i dialog med mange organisasjoner om 
bruk av Nødnett. Hittil har DNK hatt hovedfokus 
på landsdekkende Nødnett i 2015 – nå er målet 
«Alle på Nødnett».
 Arbeidet med ISI – sammenkoblingen av Nødnett 
og det svenske søsternettet RAKEL, går stadig frem-
over. Det neste året blir svært spennende i prosjek-
tet, og det er planlagt en felles norsk-svensk øvelse i 
Trøndelag sen-høsten 2016. Vi merker at prosjektet 
vekker stor interesse i nødkommunikasjonsmiljøer 

internasjonalt, og vi håper og tror at det arbeidet 
som nå gjøres i Norge og Sverige nå også vil bli 
nyttig for andre land senere.
 Selv om vi har kommet langt må vi ikke lene 
oss tilbake – nå må vi ha fokus på å videreutvikle 
Nødnett og sikre at nettet blir bruk på best mulig 
måte. Gjennom å legge til rette for flere brukere og 
bruk av nye funksjoner sikrer vi at Nødnett bidrar 
til økt beredskap og styrket samhandling mellom 
beredskapsaktørene i Norge.
 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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Når Nødnett er ferdig utbygd i 2015 har 
det dekning over store deler av fast-
lands-Norge. De tre nødetatene er 

kjerne brukere, og flere andre aktører kobler seg 
på fortløpende. 
 − Som et felles landsdekkende nett gir Nødnett 
nye muligheter for informasjonsdeling og sam-
handling på tvers av geografiske og organisato-
riske grenser. Ulike kriser krever ulike aktører. 
Om organisasjoner og myndigheter med viktige 
beredskapsroller blir stående utenfor Nødnett vil 
det kunne svekke beredskapen, mener Myren.  

HVEM KAN BLI NØDNETTBRUKER?
Alle organisasjoner med et ansvar for samfunns-
sikkerhet har anledning til å søke om å bli bruker 
av Nødnett. I tett dialog med DNK vurderes søkerne 
med utgangspunkt i kriterier fastsatt av regjeringen.  
 – I ROS-analyser eller spesifikke lovhjemler og 
forskrifter må organisasjonen synliggjøre sine funk-
sjoner sett opp mot kriteriene, forklarer Myren.  
 − Vi deler ikke ut radioterminaler og ønsker 
brukeren «lykke til». Å bli bruker av Nødnett er et 
organisasjonsprosjekt, der organisasjonens kom-
munikasjonsbehov må kartlegges. Vi har en tett 
dialog med søkerne der vi legger til rette for at Nød-
nett skal kunne brukes på best mulig måte. Dette 
inkluderer opplæring i Nødnetts funksjonalitet og 
felles sambandsreglement.  

NØDNETT TRINN TRE – ALLE MED
En ny innføringsbølge planlegges for å få gi nød-
etatenes viktigste samvirkeaktører tilgang til Nød-
nett. Dette er viktig for den lokale beredskapen i 
landets fylker og politidistrikt. Det vil være ulike 
organisasjoner i hvert geografiske område som 
trenger informasjon og støtte for å bli en samvirke 
aktør på Nødnett. DNK ønsker i størst mulig grad å 
gi samlet informasjon og opplæring til de ulike orga-
nisasjonene i et geografisk område. På denne måten 
etablerers også møteplasser for å diskutere erfarin-
ger og behov på tvers av hver enkelt organisasjon. 
 − Å sikre at alle aktører med nød- og bered-
skapsansvar kan ta i bruk Nødnett er et viktig løft 
for norsk beredskap de neste årene, derfor ønsker 
at de viktigste samvirkeaktørene til nødetatene skal 
være inne i Nødnett som radioterminalbrukere i 
løpet av 2018, forteller Myren.
 – Vi tror at hvem dette er varierer utfra hvilke 
utfordringer man har i de ulike regionene. Derfor 
ser vi for oss et nært samarbeid med nødetatenes tre 

fagdirektorater, Fylkesmannen, DSB og Hovedred-
ningssentralene. I 2020 er målet at alle med et nød- 
og beredskapsansvar skal være tilknyttet Nødnett, 
sier Myren.

SER FLERE FORDELER MED NØDNETT
For å sikre at fylkets ressurser fordeles og utnyttes 
på en hensiktsmessig måte, har fylkesmannen et 
samordningsansvar for krisehåndteringen under 
regionale kriser og katastrofer. Et robust verktøy 
for samhandling med lokale og regionale aktører 
er helt avgjørende for fylkesmannens rolle.
 Fylkesberedskapssjef i Østfold, Espen Pålsrud, 
har stått i spissen når Nødnett er blitt testet som 
krise- og reservesamband mellom fylkesmannen, 
kommunenes kriseledelse og regionale aktører. Pro-
sjektet «Fylkesmannen på Nødnett» ble avsluttet 
tidligere i år, og erfaringene og tilbakemeldingene 
fra deltakerne er positive. 
 − Erfaringene fra prosjektet viser at Nødnett 
har flere egenskaper som gjør det aktuelt å benytte 
som krise- og reservesamband. Ulike talegrupper 
gjør det mulig å nå flere aktører samtidig med den 
samme informasjonen. Et avlyttingssikret nett gir 
økt informasjonssikkerhet, og samtidig har Nødnett 
større driftsrobusthet enn de sambandsløsningene 
vi har i dag. Opplevelsen av lydkvaliteten er god, og 
detter mobilnettet ut vil vi fortsatt kunne kommu-
nisere via Nødnett, forklarer Pålsrud.

Ulike kriser krever ulike aktører:

Ønsker flere 
Nødnettbrukere 
velkommen
– Nødnett er en av de største investeringene i samfunnssikker-
het i Norge. Størst mulig samfunnsnytte får vi blant annet ved å 
sikre at alle aktører med nød- og beredskapsansvar tar det i bruk, 
understreker Nina Myren, avdelingsdirektør for Kunder og bered-
skap i DNK. Hun ønsker flere brukere velkommen på Nødnett. 
Tekst Tina Kjensli Dyrseth 

Foto Olav Heggø, Lars Hovland og Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er en av brukergruppene i Nødnett. 
Nå ønsker DNK andre aktører med nød- og bered-

skapsansvar velkommen på Nødnett.

«
Å sikre at alle aktører med nød- og 
beredskapsansvar kan ta i bruk Nød-
nett er et viktig løft for norsk beredskap 
de neste årene.
NINA MYREN
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«FYLKESMANNEN PÅ NØDNETT» 
I samarbeid med Direktoratet for nødkommuni-
kasjon, kommunene i Mosseregionen og lokale 
og regionale beredskapsaktører, har Fylkes-
mannen i Østfold undersøkt bruk av Nødnett 
som krise- og reservesamband for myndigheter 
som i dag ikke er brukere av Nødnett. I prosjekt-
perioden fra juni 2014 til juni 2015 har det har 
vært gjennomført rutinemessige radioprøver 
og en større beredskapsøvelse for deltakerne 
i prosjektet.
 I sluttrapporten for prosjektet anbefaler 
Fylkes mannen at Nødnett som sambands-
løsning for fylkesmennene, kommunene og 
regionale beredskapsaktører løftes opp som 
et nasjonalt grep for å bedre den sivile bered-
skapen. Dette forutsetter at fylkesmennenes 
Nødnettbruk organiseres, forvaltes og finan-
sieres sentralt. 

NØDNETT-VEILEDER FOR 
ROS-ANALYSER 
– Nødnett er et viktig kommunikasjonssystem 
for beredskaps-Norge på alle nivåer. Det er 
derfor viktig for brukerorganisasjoner å for-
berede seg på scenarioer som kan oppstå ved 
situasjoner hvor de er avhengig av Nødnett, sier 
Nina Myren, avdelingsdirektør i DNK.   
 DNK har utarbeidet en veileder som skal 
understøtte virksomheters risiko- og sårbar-
hetsvurderinger knyttet til bruk og avhengig-
het av Nødnett. Veilederen gir en overordnet 
beskrivelse av Nødnetts oppbygning og til-
gjengelighet, og en oversikt over de viktigste 
sårbarhetene i Nødnett. 
 – Aktuelle scenarioer de må forberede seg 
på kan være tap av dekning på grunn av strøm-
brudd eller på grunn av telebrudd. Den enkelte 
aktør må ta stilling til hvilket beredskapsnivå 
som er akseptabelt i ulike situasjoner basert på 
kjennskap til lokale forhold, sier Myren.  

Veilederen vil ferdigstilles våren 2016.

HVORFOR VELGE NØDNETT?
•  Nødnett kan brukes både internt i hver brukerorganisasjon, 

og som et samvirkenett hvor innsatsressursene deler 
tidskritisk informasjon seg imellom.

•   De tre nødetatene har allerede tatt nettet i bruk, og flere 
organisasjoner er koblet på. 

•   All trafikk i Nødnett er kryptert mellom terminal og 
basestasjon. 

•   Nødnett har dekning på nær 100 % der folk bor og nær 80 % 
av Norge. 

•   Radioterminalene har sikkerhetsalarm og innebygget GPS 
for økt personellsikkerhet.
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Nina Myren, avdelingsdirektør for Kunder og 
beredskap i DNK.

Espen Pålsrud, 
fylkesberedskapssjef Østfold.



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

Tekst DNK 
Illustrasjon C media Norge

Hva er Nødnett?

NETTETS 
OPPBYGGING
Nødnett-infrastrukturen består av 
en rekke basestasjoner med radio-
antenner (radionett), overførings-
linjer (transmisjonsnett) og sentrale 
nettverkskomponenter (kjernenett).

NØDNETT 
Nødnett gir nødetatene mulighet 
til å kommunisere sømløst på tvers 
av organisatoriske og geografiske 
grenser, samtidig som det er mulig 
for en gruppe å snakke uforstyrret 
på nettet uten at andre brukere har 
adgang til informasjonen.
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SENTRAL
Nødsamtalen kommer frem til 
en av etatenes kommunikasjons-
sentraler. Nødnett-utstyret setter 
kommunikasjonssentralen i stand til 
å kommunisere både over Nødnett 
og telefonnettet. Slik kan sentra-
len varsle nødvendige ressurser, 
de andre etatene, og koordinere 
utrykningen.

HJELP!
Når uhellet inntreffer, ringer inn-
byggerne til nødnumrene: 
110 for brannvesen 
112 for politi  
113 for ambulanse



Hva er Nødnett?
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KJERNENETT
Kjernenettet styrer all trafikk i 
Nødnett og er selve «intelligensen» 
i Nødnett. Kjernenettet består av 
sentrale nettverkskomponenter som 
servere og svitsjer.

RADIONETT 
Basestasjonene formidler signalene 
mellom radioterminalene. Base-
stasjonene er plassert slik at de skal 
gi god Nødnett-dekning for nød- og 
beredskapsbrukerne. Til sammen 
utgjør basestasjonene radionettet. 

TRANSMISJONS-
NETT
Radionettet og kjernenettet 
er koblet sammen gjennom et 
transmisjonsnett. I transmisjons-
nettet sendes signaler gjennom 
fysiske kabler og via radiosignaler 
i luften. Nødnett har ikke eget 
transmisjonsnett, men benytter den 
kommersielle infrastrukturen, som  
hovedsakelig er eid av Telenor.

www.dinkom.no/video
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Kalenderen viser september, men somme-
ren har ikke helt sluppet taket. Ål sentrum 
bader i sol, og hallingdølene tar livet med 

ro. Inne på legevaktsentralen ved Hallingdal sjuke-
stugu er det uvanlig stille. 

EFFEKTIVT SYSTEM
− På dager som denne har vi mulighet til å koble 
ICCSen over til en bærbar enhet, slik at vi kan få 
gjort unna andre ting, forklarer legevaktsmedar-
beider Gudveig Fingarsen. 
 Hun er superbruker i Nødnett, og kjenner 
systemet til fingerspissene. I dag betjener hun én av 
legevaktsentralens to operatørplasser, der ICCSen 

utgjør selve kjernen. Den er koblet opp mot både 
telenettet og Nødnett. Det gjør det mulig å håndtere 
anrop fra publikum og styre ressursene som bruker 
Nødnett, i ett og samme system. Gudveig forklarer 
og viser med stor iver. 
 − ICCSen gir oss oversikt over radioressurser, 
radioanrop, talegrupper på den ene siden og tele-
fonkataloger og innkomne taleanrop på den andre. 
Vi kan håndtere og prioritere anropene, sette opp 
talegrupper og kommunisere med radiotermina-
lene. Effektivt og enkelt, understreker hun.  

MELDING VED RØD RESPONS
Hallingdal interkommunale legevakt dekker tre 

legevaktdistrikt ettermiddag, helg og natt. Avstan-
den kan være lang når ulykken er et faktum, og det 
er behov for lege. 
 − Tidligere fikk vaktlegen beskjed om å rykke ut 
etter at ambulansen var på plass hos pasienten. Nå 
får vi melding direkte fra AMK ved rød respons, og 
har samtidig fortløpende kontakt med ambulansen 
som rykker ut, forklarer overlege Rune Rindal ved 
sjukestugu. 
 Dermed kan det tidlig avgjøres om legen må 
kaste seg i bilen eller forberede seg på å ta imot 
pasienten på legevakta. Rindal er svært positiv 
til at helsetjenesten har fått et enhetlig system – 
som blir brukt.

Fra stillhet i Helsenett til samhandling på Nødnett
Legevaktsentralen ved Hallingdal sjukestugu i Ål har lenge ønsket seg bedre samhandling med 
AMK og ambulansen – det har de fått med Nødnett. 
Tekst og foto Tina Kjensli Dyrseth

På legevaktsentralens kontrollrom har legevaktsmedarbeider Gudveig Fingarsen full kontroll og oversikt over anrop fra publikum og ressursene i Nødnett, i ett og samme system. 
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Fra stillhet i Helsenett til samhandling på Nødnett
 − Det er ikke lenger mulig med personlige pre-
feranser for hvordan vaktlegen skal kontaktes. 
Da vi ikke fikk utkall fra AMK over helseradioen, 
sluttet vi å ta den med, og all kommunikasjon gikk 
over til mobiltelefon. Nå er derimot mobil som 
kommunikasjonsverktøy uaktuelt hos oss. Selv 
om legevaktsentralen kan mobilnummeret mitt 
utenat, kontakter de meg via Nødnett. 
 − Fra den dagen Nødnett ble tatt i bruk, har vi 
vært helt klare på at prosedyren skal følges, og det 
fungerer veldig bra, legger Britt Inger Liahagen til. 
Hun er daglig leder ved legevaktsentralen, og ser 
flere positive sider med overgangen til Nødnett.

EN DEL AV DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDEN
− Den største gevinsten med Nødnett er at 
vi er tryggere i akuttsituasjoner. Legevakta og 

legevaktsentralen er blitt en del av den akuttmedi-
sinske kjeden på en helt annen måte enn tidligere. 
Det er også positivt at de andre nødetatene kan 
nå legen direkte via legevaktsentralen når det er 
behov for det. Systemet er driftssikkert. Det er av 
og til utfordringer og problemer som blir meldt 
videre til Helsetjenestens driftsorganisasjon, men 
vi har ikke opplevd nedetid eller problemer med 
dekningen i Nødnett, forteller Liahagen.

GRUNNDIG TESTING
Før Legevaktsentralen tok Nødnett i bruk 1. 
desember 2014, var de gjennom en lengre test-
periode med nyttige erfaringer og synliggjøring 
av ulike utfordringer.  
 − Vi brukte radioterminalene og ICCSen som 
om vi hadde tatt Nødnett i operativ bruk. En lang 

testperiode gjorde at vi kunne gjøre nødvendige 
endringer i blant sambandsreglementet og organi-
seringen av legevakten, forteller Liahagen. 
 Nå ser både legevaktsentralen og sjukestugu 
frem til å flytte inn i nye lokaler litt lengre opp i 
gata. De er også klare for at flere samarbeidspart-
nere etter hvert vil koble seg på Nødnett. 

«
Den største gevinsten med Nødnett 
er at vi er tryggere i akuttsituasjoner. 
Legevakta og legevaktsentralen har 
blitt en del av den akuttmedisinske 
kjeden på en helt annen måte enn 
tidligere.

BRITT INGER LIAHAGEN 

Daglig leder ved legevaktsentralen Britt Inger Liahagen og overlege Rune Rindal er enige om at Nødnett har effek-
tivisert arbeidet på legevaktsentralen. 
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Roverspeiderne er ei samling av speidarar 
som driv redningsarbeid i hovudsakleg
Sør-Norge og på Vestlandet. Rovernes 

beredskapsgruppe i Rogaland har samarbeida 
tett med lokale frivillige organisasjonar gjennom  
fleire år. Beredskapsgruppa deltek på til dømes 
Gladmat-festivalen i Stavanger og oljemessa ONS 
Norway, der dei har liknande funksjonar som Røde 
Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp. I tillegg 
er speidarane godt kjende i naturen, og deltek på 
fleire aksjonar ute i samarbeid med naudetatane og 
organisasjonar i FORF (Frivilliges organisasjoners 
redningsfaglige forum).

ALLTID BUDD
– Mottoet til oss speidarane er «alltid budde», og 
ein del av det er å vere på Nødnett, fortel prosjekt-
koordinator for gruppa Ivar A. Nøttestad. Han fortel 
vidare at beredskapsgruppa har som formål å utføre 
redningstenester som ein del av sitt speidararbeid. 
Dei ønskjer å tilby ei samfunnsnyttig teneste. 
 – Vi har ressurssterke medlem som kan leiing og 
å ta vare på menneske. For Roverspeiderne er del-
taking på aksjonar og oppdrag viktig for å få trene 

på beredskap. Oppdrag på enkelte arrangement gir 
oss òg muligheita til å ha ei inntekt, seier Nøttestad. 

BETRE DEKNING OG SAMHANDLING
Før dei tok i bruk Nødnett opererte dei på VHF-sam-
bandet saman med andre frivillige organisasjonar, 
og dei merkar ein forskjell. – Vi er utruleg positivt 
overraska over dekninga. Det er nokre hól her i 
Rogaland, men med tanke på den ville naturen så 
har vi forståing for det. Det er generelt god dekning, 
og talekvaliteten er bra, seier Nøttestad. Skiftet til 
Nødnett har òg hatt mykje å seie for samhandlinga 
mellom etatane og organisasjonane. 
 – I Rogaland har alle frivillige felles telefon-
nummer inn til politiet. Politiet gir oss beskjed 
om aksjonar. Vi går då inn på ein felles kanal for 
dei frivillige på terminalen og avtaler kven som 
har ressursar til å rykke ut. Vi held òg kvarandre 
oppdatert undervegs, avsluttar han. Nøttestad er 
nøgd med Nødnett, men har likevel eit ønskje for 
at det skal bli enda lettare å samhandle i  framtida: 
   – Det hadde vore fint om vi speidarane visast på 
oversikta i kontrollrommet, slik at det blir enklare 
for naudetatane å vite kor vi er. 

Alltid budd 
med Nødnett
Kven brukar Nødnett? Mange vil nok svare ambulansepersonell, 
politiet eller brannvesenet, men breidda av brukarar er større 
enn som så. Roverspeidernes beredskapsgruppe i Rogaland 
brukar Nødnett både på festival, messer og ute i den ville 
vestlandsnaturen.
Tekst  Yngvil Osdal Runde
Foto Sara Westergaard Karlsen og Claus Skålevik

Paul Magnus Heggland og Even Gundersen 
på oljemessa ONS Norway. 
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Hovedrednings
sentralene på 
Nødnett: 
– gjør samhandling 
enklere

– Med Nødnett får vi helt andre muligheter for å 
kommunisere med de vi samarbeider med, forteller 
Bent-Ove Jamtli, avdelingsdirektør i Hovedred-
ningssentralen Nord-Norge. 
 – Spesielt radiokommunikasjon med nødetatene 
blir mye enklere, men også mulighet for kommu-
nikasjon med redningshelikoptre og tilkobling av 
maritime kanaler gjør det enklere å samhandle med 
de andre aktørene. 
 HRS har to operasjonssentraler; HRS Sør-Norge 
på Sola ved Stavanger og HRS Nord-Norge i Bodø. 
Ansvarsområdet mellom de to sentralene deles på 
grensen mellom Nordland og Nord-Trøndelag fylke. 
 Som de første utenfor nødetatene skal HRS ta i 
bruk Nødnett-utstyr på sine operasjonssentraler. 
 – Det nye utstyret er en modernisering av det vi 
har nå, sier Jamtli. 
 – På sikt vil det åpne for at vi i større grad kan 
støtte hverandre på tvers av sentralene, uten at 
det merkes eller påvirker de vi samarbeider med, 
forteller Jamtli. 

Som operativt ansvarlig ved søk- og 
redningsaksjoner i Norge samvirker 
Hovedredningssentralen (HRS) med 
nødetatene, frivillige organisasjoner 
og andre aktører i beredskaps-Norge.  
Det er derfor et naturlig steg at de nå 
tar i bruk Nødnett. 

Tekst Kristine E. Utheim 
Foto Arvid Larsen 

Bent-Ove Jamtli, avdelingsdirektør ved
Hovedredningssentralen Nord-Norge.



300.000 innbyggjarar. Ti kommunar. 230 
brannfolk i beredskap. Ansvaret er stort og 
oppdraga er varierte. 

 – Ingen veit kva dagen vil bringa, seier utryk-
kingsleiar Knut Bru. Men akkurat i dag vet vi i alle 
fall noko av det som skal skje, og vi skal bli med 
på ei øving nede på kaia.

BERRE HALVE JOBBEN ER GJORT
Mannskapet ved brannstasjonen i Stavanger har 
brukt Nødnett i om lag seks månadar. Kenneth 
Kristoffersen er ein av superbrukarane av Nødnett 
på brannstasjonen. 
 – Nødnett var etterlengta, kan han fortelje. 
 – På kvar samvirke-øving vi hadde før var alltid 
konklusjonen den same: Vi treng eit felles sam-
band. No har vi fått dette nødnettet, men då er 
bare halve jobben gjort. Det skal takast i bruk òg! 

 Det er røykvernmeister Nils Petter Niel-
sen som er leiar for innføringa av Nødnett på 
brannstasjonen. 
 – Vi skal evaluere Nødnett, og vi skal evaluere 
sambandsreglementet. Eg seier til brukarane at 
dei har eit ansvar sjølv også. Han senker stemmen 
ein smule: 
 – Brannfolk er litt konservative. Vi er skapt for 
handling. Når brannfolk får noko nytt vil dei berre 
vite at det verkar.

Vi får bli med i brannbilen på veg til øving. 
Brannkonstabelen grip godt om Nødnett-radioen 
sin og melder at kysten er klar på kaia. Å opne 
bilvindauget for å helse på barnehagebarna som 
går forbi, er verre. Glaset sit fast i karmen eit 
halvt sekund, og før det smett opp, har han tatt 
eit utolmodig ristetak i ruta – Verkar dette?

Ingen veit kva 
dagen bringar
Gjennom TV3-serien «Brannstasjonen» har sjåarane blitt kjende 
med arbeidskvardagen og brannkonstablane ved brannstasjonen 
i Stavanger. Vi blei med på øving.

Tekst Rebekka Kvelland 

Foto Tommy Ellingsen

TV-serien  «Brann stasjonen» frå Stavanger har blitt folkeopplysning. No har dei også fått Nødnett. 
Her representert av Yngve Bruun og Knut Bru (frå venstre)
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Eit samband 
ein kan stole på

– Når ti-tusenar av menneske samlast, så opplev vi ofte at mobilnettet dett ut. Då er det godt å 
kunne stole på at Nødnett er tilgjengelig. 
Tekst og foto Yngvil Osdal Runde 

Stig Andresen er distriktsrådsleiar for Oslo 
Røde Kors Hjelpekorps (ORKH). I dag er 
han er ansvarleg for hjelpekorpset sin inn-

sats under VG-lista 2015 på Rådhusplassen i Oslo. 
Både politi, ambulansetenesta og vektarar er å sjå 
i folkemengda på om lag 70 000 menneske. Det er 
trangt om plassen og det kan vere ei utfordring å 
følgje med på den store folkemengda. Ein stabil 
kommunikasjonskanal vil vere viktig for sikker-
heita denne kvelden.

I FELLES TALEGRUPPER
– Vi er i talegruppe med ambulansetenesta i kveld. 
Politiet har si eiga talegruppe på dette arrange-
mentet, sidan dei har ei meir omfattande rutine for 
mellom anna å logge hendingar. Vi delar hovud-
kvarter under arrangementet, så vi har likevel tett 

kontakt med dei. Skulle det skje noko alvorleg, 
så går vi sjølvsagt inn i ei felles gruppe, forklarer 
Andresen. 
 Andresen synest at tale- og lydkvaliteten i sam-
bandet er svært bra. 
 –Det er mykje støy både frå scena og publikum 
under eit arrangement som VG-lista, men det er 
framleis enkelt å høyre kvarandre i terminalane, 
fortel han.
 – Når ein har arrangement med fleire tusen 
menneske til stades vil det alltid vere hendingar. 
Nokon kan til dømes få problem med hjarte, dehy-
drering eller utmatting, og då må vi vere klare til 
å transportere dei ut av folkemengda så raskt som 
mulig. Sambandet hjelper oss til å både skaffe 
oversikt og å handle raskt dersom noko skulle 
skje, avsluttar Andresen. 

Frivillige i Oslo Røde Kors Hjelpekorps Stig Andresen og Thale Kalbakk trivast på vakt.
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Godt fornøyde med Nødnett
Økt sikkerhet for nødetatenes ansatte og bedre personvern for publikum, er noen av de sentrale 
egenskapene ved Nødnett som blir trukket frem i årets brukerundersøkelse. – Resultatene viser at 
Nødnett er bedre enn sambandene nødetatene hadde før, forteller Matilde Brown Megård, kunde-
ansvarlig for nødetatene i DNK.
Tekst Tina Kjensli Dyrseth

Foto Cedrik Archer 

Brukerne er i hovedsak fornøyde med Nød-
nett, både med dekningen og generell bruk. 
– Samtidig ser vi at tilbakemeldingene 

avhenger av hvordan de bruker Nødnett – jo 
oftere de bruker Nødnett, jo mer fornøyde er de, 
understreker Megård som mener det kan ta tid å 
bli kjent med det nye verktøyet.
 Brukerundersøkelsen ble gjennomført første 
kvartal 2015, og er et samarbeid mellom Helse-
direktoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for 
samfunns sikkerhet og beredskap og DNK. Resul-
tatene bygger på tilbakemeldinger fra over 1500 
respondenter i politi, brannvesenet og helsetje-
nesten på Østlandsområdet.  

ØKT SAMHANDLING OG BEDRET 
TALEKVALITET
Økt samhandling, både internt og på tvers av eta-
tene, var en av de viktigste grunnene til å innføre 
Nødnett som et felles landsdekkende samband. I 
undersøkelsen melder etatene at de kommunise-
rer oftere og mer effektivt med samarbeidspart-
nere både internt og eksternt etter at Nødnett 
ble innført.  
 − Nødnett bidrar til at ressursene finner hver-
andre, forteller Megård.
 Samtidig som veldig mange er fornøyde med 
lydkvaliteten, meldes det om enkelte utfordringer 
ved én-til-én samtaler.

 − DNK samarbeider med leverandørene og 
brukerne. Forbedringer i Nødnett er et kontinu-
erlig arbeid, og vi har flere prosjekter på gang, 
blant annet for å forbedre lydkvaliteten, forsikrer 
Megård.

«
Nødnett er noe av det beste som har 
skjedd politietaten. Skarpe oppdrag er 
langt farligere uten Nødnett.
POLITIMANN

Politiet og andre etatsbrukere var i stor grad enig i påstanden «Jeg er alt i alt fornøyd med Nødnett» i årets brukerundersøkelse.
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Aurskog-Høland er den største kommunen 
arealmessig i Akershus fylke, og den har 
fleire områder med svak og ikkje-eksis-

terande mobildekning. Ordførar Jan Mærli bur 
sjølv på ein stad i kommunen utan mobildekning, 
og gjennomførte i dag fleire suksessfulle oppkall 
over det nye sambandet frå sin eigen terrasse. 

UTAN MOBILDEKNING OG FASTTELEFON
Ved fleire anledningar, til dømes ved orkanen 
Dagmar i 2013, så har òg fasttelefonen og straumen 
falt ut. Ved ei tilfeldigheit kom det ein brannkon-
stabel inn på rådhuset under orkanen, og ordførar 
Mærli med fleire fikk då sjå at Nødnett fungerte 
medan dei andre kommunikasjonstenestene var 
nede. Kommunen bestemte seg då for å sende eit 

brev til Direktoratet for nødkommunikasjon, og 
forhøyre seg om muligheitene til å bruke Nødnett 
til fleire av sine kommunale tenester. 
 DNK var positive, og eit pilotprosjekt vart sett 
i gong. Helsetenestene i Aurskog-Høland var 
allereie i ein dialog med Helsedirektoratet om 
å prøve Nødnett, og prosjekta vart slått saman 
til eitt. I dag er heimetenesta, heimesjukepleia, 
utekontakta, e-verket og andre tekniske tenester 
på Nødnett i kommunen. I tillegg er ordførar og 
rådmann brukarar for kriseleiinga. Totalt er det 40 
terminalar fordelt på fleire brukarar. Naudetatane 
er allereie brukarar.

NØDNETT I KOMMUNENS KVARDAG
– Eg må inn på soverommet for å ha mobildekning 

i heimen min, fortel Ann-Cathrin Balterud-Anton-
sen frå heimetenesta i kommunen. 
 Manglande mobildekning har ført til fleire 
utfordringar for helsetenestene. Det er til dømes 
problematisk dersom det oppstår utfordrande situ-
asjonar innan rus og psykiatri. Helsetenestene har 
difor gått heilt bort frå å bruke mobiltelefon og 
fasttelefon, til å utelukkande bruke Nødnett. Det 
har blitt ein del av den daglege drifta.
  – Av og til er hjelpepleiarane heile sju-åtte mil 
frå kvarandre, og då er det viktig å ha ein rask 
og stabil kommunikasjonskanal, forklarar Balte-
rud-Antonsen. Ho framhevar òg den raude naud-
knappen på terminalen som god og ha i tilfelle det 
oppstår ein krisesituasjon. Då koplar ein seg opp 
til 110-sentralen direkte. 

Brei bruk av Nødnett:

Styrker kommunal beredskap
Aurskog-Høland kommune har offisielt tatt i bruk det nye sambandet for fleire av sine kommunale 
tenester. Eldsjel og prosjektleiar for innføring Dagfinn Lunner omtala det som «brei bruk» av Nød-
nett, og det er noko vi kjem til å sjå meir av framover. 

Tekst  og foto Yngvil Osdal Runde

Dei tilsette i Aurskog-Høland kommune er på Nødnett: f.v. Leiar i heimetenesta Ann-Cathrin Balterud-Antonsen, helse fagleg rådgivar Siw Heggevik Lund, ordførar Jan 
Mærli og prosjektleiar for innføring av Nødnett Dagfinn Lunner.
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CAROLINE HABBESTAD
SYKEPLEIER OG MEDISINSK OPERATØR, 
AMK OSLO OG AKERSHUS

På Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 
(AMK), besvarer vi blant annet nødnummeret 
113 og tar imot bestillinger på ambulansetrans-
port. Det er AMK som koordinerer ambulanse-
ressursene og gir medisinsk rådgivning til 
innringere når det er nødvendig.
 Når jeg er på jobb tar jeg imot nødsamtaler 
på 113 og sender ut hjelp til de som trenger det. 
Ved å bruke Nødnett har vi løpende kontakt 
med alle ambulansene. Det gjør det også mulig 
for oss å samhandle med andre nødetater og 
rednings aktører, som ofte er sammen på opp-
drag. Jeg opplever at Nødnett gir klar og tydelig 
tale, med veldig lite støy. Det er grunnleggende 
for god kommunikasjon når det gjelder.

RONNY FRANTZEN
RÅDGIVER I NORSK FOLKEHJELP

Vi er ca. 2000 operative mannskaper som 
døgnet rundt er i beredskap. Dette kan være 
søk etter savnede personer, pasientoppdrag 
utenfor vei, snøskred og andre større hendelser 
som truer liv og helse. 
 Vi bruker Nødnett på alle beredskapsvakter 
og redningsaksjoner. Her har vi muligheten til 
å samhandle raskt med den offentlige red-
ningstjenesten dersom noe skulle oppstå. Tidlig 
samhandling mellom etater og organisasjoner 
gir ofte den skadde eller syke en bedre forutset-
ning for overlevelse.
 Nødnett gir oss ett godt og robust verktøy for 
en god kommunikasjon under vanskelige for-
hold. Mange av våre redningsgrupper har fjell 
og ulent terreng som aksjonsområde. Da er det 
helt avgjørende med ett Nødnett som fungerer 
med god dekning og høy brukervennlighet. 

GUNHILD FINNE NILSEN
INNSATSLEDER I POLITIET

Politiet er helt avhengig av et godt samband for 
å kunne kommunisere med hverandre. At sam-
bandet er avlytningssikret har gjort hverdagen 
vår enklere. Vi trenger ikke å begrense visse 
typer informasjon slik vi måtte tidligere. Vi har 
også en sikkerhetsalarm, som er med på å øke 
egensikkerheten for hver enkelt tjenesteperson. 
Av tilleggsutstyr har vi ørepropper, som gjør at 
lyden ikke kommer ut i det offentlige rom.
 Nødnett er avgjørende for politiets interne 
kommunikasjon. Det legger også til rette for god 
kommunikasjon med eksterne samarbeidspart-
nere, som blant annet brann og helse.

Foto Olav Heggø

NY FUNKSJONALITET – NYE MULIGHETER
DNK følger godt med på trendene innen nødkommunikasjon. Et 
eget team arbeider med å utvikle nye tjenester basert på dagens 
Nødnett så vel som kompletterende teknologier.
 Et av produktene som testes ut er WAVE, en applikasjon som 
gjør det mulig å koble seg til utvalgte talegrupper i Nødnett via 
en smarttelefon eller nettbrett. Tjenesten kan benyttes hvor som 
helst i verden, så lenge du har tilgang til internett.

 – Vi ønsker å finne gode løsninger for brukerne våre, og nettopp 
derfor er WAVE interessant, forteller Knut Baltzersen, fungerende 
direktør for Teknologi- og tjenesteutvikling i DNK. – Med WAVE er 
du ikke avhengig av en TETRA-radioterminal for å kommunisere 
med brukere i Nødnett. Samtidig er det viktig å være klar over 
at WAVE ikke vil være en fullgod erstatning for en vanlig Nød-
nett-terminal, men vil kunne være et supplement for de som ikke 

bruker Nødnett til daglig.
 Foreløpig er WAVE i en testfase internt i DNK. Før en eventuell 
lansering er det flere ting som må være avklart. – Vi er svært 
opptatt av sikkerheten i Nødnett og vil ikke risikere å kompro-
mittere den, sier Baltzersen. – Blant annet ser vi derfor på ulike 
løsninger som sikrer et trygt kjøremiljø for WAVE-applikasjonen 
på telefonene. 
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DNK synes det er bra at flere elverk den 
siste tiden har vist interesse for å bli 
brukere av Nødnett. 

 – Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
var med i den første prosjektgruppen for Nødnett, 
og det var tanken helt fra starten at Nødnett skulle 
kunne brukes av elverkene, sier Lyngstøl.
 – Statens investering i sikker og unik landsdek-
kende infrastruktur får en bedre utnyttelse med 
flere aktører, sier han og viser til at tilsvarende 
målrettet satsning for totalberedskapen gjøres i 
Sverige og Finland, der flere elverk har tatt i bruk 
deres nasjonale nødnett.
 Elverkenes inntreden i Nødnett kan bidra til at 

nettets robusthet styrkes ytterligere.
 – Investeringer som gjøres for å møte elverkenes 
behov totalt sett vil komme alle brukere til gode 
og tjene storsamfunnet, sier Lyngstøl.

I TOLVTE TIME 
Helgeland Kraft sonderte terrenget for et nytt 
driftssamband allerede i starten av nødnetteta-
bleringen og ble skuffet da det nye nettet i første 
omgang prioriterte nødetater. Det siste året 
har de startet på jobben sammen med Trønde-
rEnergi, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og 
Nordlandsnett for å realisere fornying av egne 
driftsradionett. 

 – I tolvte time kom Nødnett opp som en kandi-
dat, og heldigvis landet vi en intensjonsavtale på 
en god måte. Nødnett er meget velkomment, sier 
adm. direktør i Helgeland Kraft Ove A. Brattbakk.
   – Nødnett har et dekningsomfang som vil overgå 
hva vi har mulighet til å bygge ut på egen hånd, 
sier Brattbakk som mener det er mer rasjonelt og 
økonomisk gunstig å ta i bruk Nødnett enn å bygge 
eget parallelt nett. 
 Både dekning og robusthet er viktig for elver-
kene, men Brattbakk er noe undrende til de høye 
kravene NVE har satt til utvidet oppetid på elver-
kenes driftssamband. 
 – Jeg er uansett positiv til at vi finner gode og 

Ønsker elverkene 
velkommen i Nødnett 
– Elverkene har ansvar for kritisk infrastruktur og vi anser dem som en viktig og relevant brukergruppe 
av Nødnett, sier direktør i DNK Tor Helge Lyngstøl.
Tekst  Helene Engen 

Foto TrønderEnergi, Helgeland Kraft og Stig Storheil

Elverk har behov for et drifts- og beredskapssamband og er interessert i Nødnett.
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Ønsker elverkene 
velkommen i Nødnett 

konstruktive løsninger, i fellesskap med NVE, for 
å sikre at dette blir godt nok, sier Brattbakk.

FORLATER DEN ANALOGE VERDEN
– Vi har ansvar for viktig infrastruktur og må 
ha beredskap rundt det å sikre strøm. Da er det 
viktig med en sikker og robust kommunikasjons-
kanal som tåler mye vær og vind, sier nettdirektør 
i Trønder Energi Bård Olav Uthus. 
 Det er ressurskrevende å drifte og opprettholde 
et geografisk spredt strømnett, så derfor startet de 
et samarbeid med tre andre nettselskaper. 
 – Etter en stund kom Nødnett på banen som 
aktuell kandidat. Vi ser at dekningskartet for Nød-
nett viser en større dekning enn det vi selv kunne 
ha bygget. Da blir det vanvittig å bygge parallell 
infrastruktur. Vi må tenke samfunnsmessig rasjo-
nelt, sier Uthus. TrønderEnergi ønsker å skifte ut 
sin analoge verden med den digitale. 
   – Teknologien i Nødnett kan gi oss en sikker 
databærer for overvåking og styring av elementer 

i strømnettet, blant annet inn- og utkoblinger, 
sier Uthus.
 I tillegg til dekning og datamuligheter er robust-
het sentralt for driftsradioen. 
 – Under stormen «Ivar» hadde vi stor nytte 
av å plassere ut mobile aggregater og sendere i 
de områdene som manglet strøm. Det er mange 
måter å bygge robusthet på og vi håper på en god 
dialog med NVE i forhold til kravene i beredskaps-
forskriften, sier Uthus.

FINNER GODE LØSNINGER SAMMEN
Gode kommunikasjonsmuligheter er nødvendig 
for å sikre effektiv gjenoppretting av strømmen.
 – Flere elverk har selskapsinterne radiosystemer 
i bruk som nå begynner å bli såpass gamle at de 
bør fornyes. Samtidig er Nødnett nå bygd ut og 
blitt et interessant alternativ med den robust-
heten som ligger i systemet, sier avd. dir. i NVE, 
Ingunn Åsgard Bendiksen. Hun mener elverkene  
står ved et veiskille i forhold til valg av fremtidige 

radiosystem. 
 – Nødnett kan langt på vei dekke behovet for 
elverkenes interne og eksterne kommunikasjons-
behov som er regulert gjennom bestemmelser i 
beredskapsforskriften, sier Bendiksen. 
 – Nødnett gir muligheten for samhandling med 
beredskapsmiljøene og andre som har en viktig 
rolle under en krise. Dette er en klar tilleggsge-
vinst, sier hun.   
 NVE har stilt tydelige krav til elverkenes drifts-
samband, og Bendiksen sier de har mye erfaring på 
at minimum 48 timer er et godt krav for nødstrøm. 
Det er ofte  den tiden det tar å få gjenoppbygd 
strømnettet etter alvorlig skade.
 – Hvert enkelt nettselskap kan konkret vurdere 
om Nødnett dekker deres behov når det gjelder 
dekning og robusthet, sier Bendiksen, og mener 
det blir viktig å finne frem til eventuelle kom-
penserende tiltak fra både Nødnett og elverkenes 
side der dette måtte være påkrevd, samt vurdere 
finansieringen av disse.

Bård Olav Uthus, nettdirektør for TrønderEnergi. Ingunn Åsgård Bendiksen, avd. dir. i NVE. Ove Brattbakk, adm. dir. i Helgeland Kraft.
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Det nye nettet gjev også betre funk-
sjonalitet, krystallklar lyd og auka 
kapasitet. I tillegg er det meir robust 

enn dei gamle sambanda, noko som særleg 
er nyttig i ekstreme vêrsituasjonar, forklarar 
Saltrø.Statens vegvesen er ei statleg verksemd 
som har eit definert ansvar innanfor beredskap. 
Etaten er også eigar av kritisk infrastruktur, og 
har ansvar for kritiske samfunnsfunksjonar i 
beredskapssituasjonar.

KVIFOR NØDNETT?
Statens vegvesen oppfyller dermed kriteria for å 

bli brukar av Nødnett. For den operative delen av  
organisasjonen vår skal dette bli eit kvardagssam-
band, som til dømes skal brukas av aktørar som 
brøytar og er med på å vedlikehalde vegar for oss. 
Vegtrafikksentralen er også ein naturleg brukar i si 
rolle som bidragsyter ved utrykking i kriser, ulukker 
og større hendingar.

BETRE DEKNING
Nødnett skal gje tilnærma full dekning langs riks-
vegar, europavegar og fylkesvegar samt i byar og 
tettstadar, noko som er viktig for Statens vegvesen. 
 – Det vil også bli dekning for helikopter. Mobile 

basestasjoner, og repeatarar som forsterkar sig-
nala for bruk i til dømes fjellheimen, og fleire inn-
andørsanlegg er bestilt. Utbygging av Nødnett i 
vegtunneler går også som planlagt.
 – Dei andre etatane har gode erfaringar med bruk 
av Nødnett. Dette blir bra for oss også, seier Saltrø.

MANGE FORDELAR
Overingeniør Thore Paulsen jobbar med tilsyn og 
kontrollar i Vegdirektoratet. Han har tidlegare også 
arbeidd med utekontroll av tunge køyrety. Han er 
ein av dei som ønskjer å ta Nødnett i bruk. 
 – Dette er viktig å få plass både for oss som 

Startar førebuingane for innføring av Nødnett

– Nødnett gjev oss betre 
dekning, talekvalitet og 
avlytningssikra nett

Det seier Bjørn Vidar Saltrø i IKT-avdelinga i Vegdirektoratet. Statens vegvesen ynskjer å innføre Nød-
nett som ny sambandsløysning.  
Tekst Helena Sæter

Foto Knut Opeide, Torstein Paulsen

Bremsekontroll: Kontroll av bremser utgjer ein viktig del av arbeidet til Statens vegvesen for å avdekke feil og varmgang. For å kunne førebyggje ulukker og tunnelbran-
nar treng dei å ha god kommunikasjon ute på kontroll. 

–
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jobbar med tilsyn og kontrollar og i utekontrollen. 
Vi jobbar ofte saman med politi og toll som no 
kan kommunisere saman, medan det enno ikkje 
er mogleg for oss. Eg gler meg veldig til vi også kan 
ta det i bruk slik at vi kan få betre samhandling og 
meir effektive kontrollar. Nødnett vil bli eit nyttig 
verkty ved trafikkulukker, ras eller flaum. 
 Paulsen er også svært oppteken av tryggleiken 
til kontrollørane, ofte kan det vere vanskeleg med 

dekninga med det kommunikasjonsutstyret dei 
brukar i dag.
 – Ting kan skje ute på kontrollar. Vi blir ofte 
kalla ut til plassar med dårleg dekning på mobilen, 
der det står nokon som har køyrt seg fast. Då må 
vi må både rekvirere berging og dirigere trafikk. 
I slike situasjonar er Nødnett gull verdt. Ein har 
også større sjans til å få kontakt med rette instans, 
dersom ting skulle skje, seier Paulsen. 

– Eg ser fram til meir effektive kontrollar når vi kan 
bruke Nødnett som verkty. Særleg vil dette kunne gje 
betre kommunikasjon med toll og politi, seier Thore 
Paulsen.

NØDNETT ER KLAR FOR 
SAMFUNNS      ENDRINGENE
Samfunnet preges av endring og omstilling. Nød-
nett har mange ulike brukergrupper med ulik 
hverdag, organisering og kommunikasjonsbehov.  
 – Vi skal sørge for gode brukeropplevelser 
for alle, sier Nina Myren, avdelingsdirektør for 
Kunder og beredskap i Direktoratet for nødkom-
munikasjon (DNK).   
   Politireformen er et eksempel på en stor 
organisasjonsendring i nødetatene, der det 
blant annet planlegges en ny struktur av 
politidistriktene. 
 – Om våre brukere gjennomfører endringer i 
sine organisasjoner er Nødnett fleksibelt og kan 
tilpasses ny organisering, sier Myren. 
   Ny politidistriktsinndeling medfører at noen 
operasjonssentraler legges ned og andre gjøres 
større. 
 – Da må også Nødnett-utstyret på sentralene 
tilpasses ny situasjon, forteller Myren. Dette 
gjelder også blant annet tilpassing av selve 
radionettet og talegrupper. 
 – DNK kan bidra for å sikre at Nødnett tilpas-
ses til den nye hverdagen så tidlig og så sømløst 
som mulig, avslutter Myren. 
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En bil med tilhengeren full av sprengstoff 
har krasjet i veggen på den nye Korslund-
tunnelen på E6 langs Mjøsa. Bilen står på 

tvers og sperrer begge kjørefelt og det ryker fra 
tilhengeren. Føreren er skadet i ryggen, og kan 
ikke føle beina sine. 
 I dag er det heldigvis bare en øvelse. Den splitter 
nye, tunnelen skal åpnes i morgen. Først skal nøde-
tatene teste sikkerheten og de mange sikkerhets-
tiltakene i tunnelen. Bommer, ventilasjonsanlegg, 
lyssignaler, radiovarsling og ikke minst kommu-
nikasjonen over Nødnett skal testes. Tunnelen er 
bygget etter EUs tunnelsikkerhetsdirektiv.

NØDNETT I TUNNELER
Det er bygget dekning i veitunneler som allerede 
har samband fra en eller flere av nødetatene. I 

tillegg skal det etableres Nødnettdekning i tunneler 
som er lengre enn 500 meter med daglig trafikk på 
over 5000 kjøretøy. I overkant av 300 tunneler får 
installert utstyr som gir Nødnett-dekning. Dette 
representerer en vesentlig styrking av beredskapen 
i norske tunneler.

VIKTIG Å BLI VANT TIL NØDNETT I TUNNEL
Seksjonssjef Øyvind H. Karlsen i Direktoratet for 
nødkommunikasjon er til stede på øvelsen for å 
se hvordan nødetatene bruker Nødnett i tunneler.
 – Det er veldig viktig at nødetatene blir vant til 
å jobbe med Nødnett i tunnel. Hvilken talegruppe 
skal man være i? Hvordan kommuniserer man med 
Veitrafikksentralen og hvilken tidskritisk informa-
sjon må nødetatene få fra Veitrafikksentralen? Hva 
gjør man for eksempel dersom det er en hendelse i 

en tunnel uten dekning? Hvordan anvender man 
for eksempel gateway og repeater for å skaffe kom-
munikasjon i tunnelen? spør Karlsen. 

TYDELIG TALE I HØY STØY
– Godt garnityr, altså øreplugger og mikrofoner 
og slikt som man kobler til Nødnettradioene, er 
også ekstra viktig i tunneler på grunn av støy. Av 
og til må man…
 Resten av setningen drukner i et brøl fra viftene 
i taket. Veitrafikksentralen i Oslo har fått varsel 
om «ulykken» og har satt i gang ventilasjonen for 
å få bort røyken. Støyen gjør det vanskelig å prate 
sammen.  
 Da kommer talekvaliteten i Nødnett godt med. 
Nødnett er bygget slik at bakgrunnsstøyen filtreres 
bort. Man skal kunne kommunisere lett og enkelt 

Økt beredskap 
i tunneler
Takket være Nødnett-utbyggingen har nødetatene stadig tryggere arbeidsforhold i norske  tunneler . 
Nødnett-dekning i flere tunneler betyr en vesentlig styrking av beredskapen. 
Tekst  og foto Morten Ellingsen
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med hverandre selv i situasjoner med mye støy. 
Til tross for høy støy går øvelsen godt. Sjåføren 
reddes ut av vraket, og sprengstoffet eksploderer 
ikke. Tunnelen åpnet etter planen. Dersom det 
skulle skje en virkelig hendelse i tunnelen en dag, 
ligger alt til rette for en raskt, trygg og tydelig kom-
munikasjon under operasjonen.  

NØDNETT VIKTIG FOR 
TUNNELSIKKERHETEN
Sommerens branner i Skatestraumtunnelen og 
Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane satte nok 
en gang tunnelsikkerhet på dagsorden. Heldig-
vis gikk ingen menneskeliv tapt. Nødnett var 
installert i begge tunnelene og er av nødetatene 
trukket frem som en viktig faktor for at det gikk 
så bra som det gikk. 
 I Gudvangatunnelen var Nødnett i bruk både 
under og etter brannen av brannmannskap på 
begge sider av tunnelen. Selv om deler av strå-
lekabelen smeltet i varmen, var det fortsatt dek-
ning gjennom den 11 428 meter lange tunnelen. 
Det viser at den tekniske løsningen for Nødnett 
i tunneler fungerer. 
 Over 300 veitunneler har fått eller vil få Nød-
nettutstyr installert, og DNK mottar fortløpende 
nye bestillinger. 

dinkom.no/tunneler
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Ved kritiske feil som ikke lar seg løse fra 
Moss, rykker vi ut. Oslo eller Namsos, 
det spiller ingen rolle, forteller drifts-

ingeniør Ahmed al-Dlaymi.  

EN ROLIG VAKT
Det er servicedesken ved Brukertjenestesenteret/
BDO i Moss som tar seg av henvendelsene fra bru-
kerne i løpet av arbeidsdagen. I helgene og etter 
klokken halv fire, settes de over til driftsvakta. 
 − Med stadig flere kontrollrom og radiotermi-
naler i drift, må man regne med å bli kontaktet i 

løpet av en vakt, også på natta. Jeg er blitt vekket 
et par ganger i løpet av denne vakta, men hittil 
er det ikke meldt om kritiske feil.

SUPPORT
Driftsvakta kontaktes når brukerne opplever feil 
som ikke kan vente til neste arbeidsdag. 
 − Vi har både første- og andrelinjesupport. 
Brannvesenet melder først feil til egen super-
bruker. Dersom brannvesenet selv ikke får løst 
problemet, kontakter de oss, sier Ahmed. Bruker-
tjenestesenteret/BDO overvåker det tekniske 

utstyret, samtidig som de kvalitetssikrer, opp-
graderer og vedlikeholder utstyr knyttet til 
Nødnett. 
 − Som vakt er du nødt til å være fleksibel. Du må 
kunne litt om alt, understreker Ahmed.  For det er 
mange systemer, mye utstyr og enda flere brukere. 
 − Vi sitter med de samme radioterminalene 
som brukerne, og servicedesken er designet som 
en operatørplass. Når vi får en feilmelding, har vi 
bestemte rutiner for hvordan den skal håndteres. 
Feil på radionettet sendes til Motorola, som er 
driftsansvarlig.  

Feilhåndtering 
24 timer i 
døgnet

Manglede dekning, en radioterminal med dårlig lydkvalitet eller 
en server som er nede? Brukertjenestesenteret/BDO er klare 
for feilhåndtering 24 timer i døgnet for brannvesenet og brukere 
utenfor nødetatene. 
Tekst Tina Kjensli Dyrseth

Foto Tina Kjensli Dyrseth, Yngvil Osdal Runde

Brukertjenestesenteret/BDO jobber proaktivt når det meldes om uvær. Her er Dagmar på vei inn mot Mulevika på Sunnmøre. 

Driftsingeniør Ahmed al-Dlaymi.

–
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Gladmelding fra dekningsdirektøren på Facebook. 

Godt samarbeid 
ga dekning til 
både Nødnett og 
mobil 

Bygda utenfor Voss har vært uten mobildekning i alle 
år. Mobilutbygging i området har vært utfordrende 
med hensyn til plassering av basestasjon og høye 
kostnader tilknyttet etablering av infrastruktur. 
  – Naturen og stedet er utrolig vakkert, men svært 
krevende å etablere mobildekning i. Hovedutfor-
dringen har vært fremføring av samband inn i dalen, 
forklarer Amundsen. 
  Et spleiselag gjorde det derimot mulig for Telenor 
å komme i mål. 
 – Ved at Voss kommune, Telenor og Nødnett- 
utbyggingen samarbeidet ble kostnadsutfordringen 
løst for etablering av hytte, mast og samband inn i 
området, sier Amundsen.
 Basestasjonen i Jordalen er et godt eksempel på 
at lokalsamfunnet får en merverdi i forbindelse med 
utbyggingen av Nødnett.

– Takket være et godt samarbeid 
mellom Telenor, kommunen og 
Nødnett-utbyggingen kom vi i mål 
med både mobildekningen og Nødnett 
i Jordalen, sier en fornøyd deknings-
direktør i Telenor, Bjørn Amundsen. 

Tekst Helene Engen

«
Ved kritiske feil som ikke lar seg løse fra 
Moss, rykker vi ut. Oslo eller Namsos, 
det spiller ingen rolle.
AHMED ALDLAYMI

OVERVÅKING VED ULIKE HENDELSER
Når ekstremværet herjer kan det bli hektisk for 
driftsvakta. Å være godt forberedt er derfor viktig. 
 − Motorola gir oss ofte forvarsler. Når vi vet at 
det er meldt dårlig vær, overvåker vi kontrollrom-
mene  til brukerne i tilfelle bortfall. Vi koordinerer 
oss godt i forveien av slike hendelser. Blir det mye 
å gjøre, kaller vi inn flere folk, forklarer Ahmed. 
 Også når det oppstår uventende hendelser, kan 
vakta bli sittende å overvåke områdene som er 
berørt, selv om det ikke meldes om feil.  
 − Det er viktig for oss å være proaktive. Under 
storbrannen i Bergen i sommer, overvåket vakta 
både kontrollrom og basestasjoner, selv om det 
ikke ble meldt om feil.  
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Det norsk-svenske samarbeidet vil gi bered-
skapsetatar og liknande organisasjonar 
muligheita til å samhandle enklare og 

raskare. Den banebrytande teknologien gjer det 
mulig å bytte mellom landa sine nødnett. Målet 
er at norske og svenske naud- og beredskapsbru-
karar skal kunne kommunisere over grensa og ved 
innsatsar i det andre landet.  

BRUKARANE KJENNER PÅ BEHOVET
– No er vi avhengige av å ringe kvarandre med 
mobil. Utan nokon felles plattform må vi også 
utveksle mobilnummer manuelt. Det seier vel noko 
om behovet for ISI på grensa.
 Rune Reinsborg er operasjonsleiar i 

Nord -Trøndelag politidistrikt, og har lang erfaring 
i å samarbeide med svenske beredskapsaktørar på 
begge sider av landegrensa.
 – Med teknologien frå ISI vil det bli lettare å 
unngå tap av liv og alvorlege skadar. Vi vil kunne 
koordinere oss raskare og meir effektivt med sven-
skane, og få utveksla tidskritisk informasjon, fortel 
Reinsborg. 
 – Operasjonssentralen kan òg nå ut til både 
norske og svenske beredskapstenester. Då vil det 
bli enklare å sende den eininga som har riktig 
utstyr og som er i nærleiken til hendingar som 
oppstår.
 Det er ikkje berre beredskapsetatane som kan 
dra nytte av funksjonane i ISI. Det er òg viktig 

for andre etatar og organisasjonar. Til dømes har 
Tollvesenet dagleg kontakt med svenske Tull. 

«
Med teknologien frå ISI vil det bli lettare 
å unngå tap av liv og alvorlege skadar.

RUNE REINSBORG

EIN NY TEKNOLOGI
Reint teknisk handlar det om å opne for kom-
munikasjon mellom dei to TETRA-netta Nødnett 
og RAKEL, og at radioterminalane kan brukast 
i det andre nettet. Ein operasjonssentral i Sve-
rige skal òg ha muligheita til å kontakte norske 

Fyrst i verda
Noreg og Sverige muliggjer 
kommunikasjon mellom nødnett

Det norsk-svenske samarbeidsprosjektet for grenseoverskridande kommunikasjon (ISI) nærmar 
seg sluttfasen. Brukarane ser fram til å kunne kommunisere på tvers av grenser og sine digitale 
radionett. 
 
Tekst Yngvil Osdal Runde 

Foto Johan Eklund, Olav Heggø

Grenseoverskridande kommunikasjon vil gjere stor forskjell i redningsaksjonar langs grensa.
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FAKTA
•  ISI står for Inter System Interface, og er eit norsk-svensk sam-

arbeid som starta i 2012.
•  ISI gjer det mulig for brukarar på begge sider av grensene å 

kommunisere gjennom kvarandre sine TETRA-nett.
•  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) og 

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) styrer prosjektet.
•  ISI skal vere klart til ei stor grenseøving i november 2016, og 

i bruk frå 2017.
Marianne Storrøsten, Prosjektleiar i DNK.

dinkom.no/isi

UTBEDRER DEKNINGEN 
YTTERLIGERE
Nødetatene har tatt i bruk radionettet i store 
deler av landet. Målinger og tilbakemeldinger 
fra brukerne så langt tyder på at Nødnett har 
fått svært god dekning. Likevel jaktes det på 
dekningshull som skal tettes.
  Vi har satt i gang arbeidet med en systema-
tisk forbedring av dekningen i Nødnett basert 
på brukserfaring, sier ansvarlig for radionettet 
i Direktoratet for nødkommunikasjon, Marianne 
Masdal. Målet er å gi publikum og nødetatene en 
økt sikkerhet gjennom økt dekning for Nødnett.
 Dekningsmøter for Hedmark og Oppland 
fylke ble gjennomført før sommeren. Hele landet 
skal gjennomgås innen 2017. 
 – Det var positive møter med relativ stor 
enighet om hvor det er behov for ytterligere 
dekning eller bedring av forholdene i fylkene. Vi 
fikk gode innspill fra både etatsbrukere, andre 
beredskapsbrukere og fylkesberedskapssjefen, 
sier Masdal. 

MEST MULIG FOR PENGENE
Aktuelle forbedringstiltak kan være både 
bygging av helt nye basestasjoner, flytting av 
basestasjoner, oppsett av repeatere eller annen 
optimalisering av nettet. 
 – Det vil gis prioritet til områder som er kri-
tisk for innsats og utkalling for etater og andre 
brukergrupper, sier Masdal. Samfunnskritiske 
områder, områder med høy befolkningstett-
het og ulykkesutsatte områder står høyt på 
prioriteringslisten. 
 – Vi vil forsøke å få mest mulig dekning for 
midlene som er satt av til prosjektet. Det koster 
betraktelig mer å bygge helt ny mast med egen 
strømtilførsel, enn å benytte seg av eksisterende 
master som allerede står ute i terrenget, sier 
Masdal som også lover at pengene selvfølgelig 
skal rekke helt til Finnmark. 

beredskapstenester på Nødnett. – Ein knyter fyrst 
netta saman, så lagar ein radioterminalar som 
kan utnytte funksjonaliteten. Deretter utviklar vi 
eit felles norsk-svensk sambandsreglement med 
felles talegrupper, og lagar opplæringspakkar, 
fortel den norske prosjektleiaren for ISI, Mari-
anne Storrøsten. 

VEKKER INTERNASJONAL INTERESSE
Å kunne kommunisere på tvers av landegrenser og 
bruke radioterminalar i andre TETRA-nett er heilt  

nytt i verdssamanheng. Difor har ISI-innføringa 
fått internasjonal merksemd. Mange andre land 
vurderer å kome i gang med liknande prosjekt. Det 
norsk-svenske ISI-prosjektet er til dømes knytt til 
eit stort EU-prosjekt kalla ISITEP (Inter System 
Interoperability for Tetra and TetraPol Networks). 
Dette går føre seg parallelt med utviklinga i Nød-
nett og Rakel. ISI mellom Norge og Sverige blir 
offisielt vist i ei grenseredningsøving i november 
2016. Fyrst i 2017 vil ISI være ei teneste som nau-
detatane kan ta i bruk i skarpe situasjonar.
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DNK valgte å plassere en av de mobile 
basestasjonene i nærheten av flom- og 
rasutsatte områder på Østlandet under 

ekstremværet Petra i september.  
 – Basestasjonen var en del av vår beredskap i 
tilfelle været skulle føre til omfattende strømutfall 
som igjen kunne gi langvarig utfall av Nødnett, sier 
Masdal. Hun presiserer at det ved utfall av dekning 
er viktig å benytte direktemodus lokalt, uavhengig 
om det er en mobil basestasjon på vei eller ikke. 
 – Stasjonene kan også plassers ut ved feil på en 
av de faste basestasjonene i Nødnett, samt at de gir 
leverandøren vår mulighet til å etablere midlertidig 
dekning ved planlagt arbeid på en basestasjon eller 
i områder hvor normal dekning ikke er etablert, sier 
Masdal. Mobile basestasjoner kan også utplasseres 
for å etablere økt kapasitet under øvelser og store 
arrangement. 
 DNK har valgt å kjøpe basestasjoner som enten 
kan kjøres ut med bil eller bli flydd ut med helikop-
ter. De veier i underkant av ett tonn, og er utstyrt 
med et aggregat med bensintank som gir 40–50 
timers gangtid.

SATELLITTFORBINDELSE
– Noen av basestasjonene våre vil utstyres 
med satellitt. Satellitt blir spesielt viktig 
dersom den mobile basestasjonen skal 
plasseres i et område uten eksisterende 
telekom-infrastuktur, sier Masdal. 
 Hvor mange som vil ha satellitt-
forbindelse er til vurdering. En stasjon 
uten satellittforbindelse vil kunne 
gi god dekning lokalt og kan til-
knyttes andre transmisjons-
løsninger dersom det er 
tilgjengelig på det 
aktuelle stedet. 

– Nødnett bygges først og fremst med permanent dekning. Men med mobile basestasjoner har 
vi mulighet til å etablere midler tidig dekning når behovet melder seg, sier Marianne Masdal, 
seksjons sjef i DNK. 
 
Tekst Helene Engen 

Foto Site Service

Oslo

Kristiansand

Bergen

Bodø

Trondheim

Kirkenes
Tromsø

DNK utplasserer mobile base-
stasjoner i hele landet. 

Mobile basestasjoner 
til unnsetning
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Det var en spent gjeng møtte opp hos Site Service 
med radioterminaler. 
 – Det var overraskende lite forsinkelser. Det 
fungerte utmerket, sa Bjarne Grandalen fra Politiets 
fellestjenester (PFT), som også mente lydkvaliteten 
var like bra via satellitt som ellers i nettet.
 Grandalen utførte nøyaktige målinger for flere 
typer samtaler. 
 – Det er en liten forsinkelse når jeg ringer ope-
rasjonssentralen, på omtrent 0,6 sekunder mot 
normalt 0,35 sekunder i Nødnett. Men for samtaler 
mellom radioterminaler som var tilkoblet Nødnett 
via samme mobile basestasjon var det faktisk til-
nærmet ingen forsinkelse, sier Grandalen fornøyd. 

Overraskende lite 
forsinkelse på tale 
via satellitt
Etatene og DNK fikk i sommer teste 
hvordan det er å kommunisere på Nød-
nett via satellittforbindelse. Ville det 
bli forsinkelser i talen i forhold til når 
det brukes jordbunden forbindelse? 
Og hva med lydkvaliteten?  
 

Tekst og foto Helene Engen

Bjarne Grandalen fra PFT konkluderte med at 
forsinkelsen var minimal når den mobile base-
stasjonen kommuniserte med Nødnett via satelitt.

29
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Automatisk gjenkjenning av bilskilt, også 
kalt ANPR, er et av verktøyene Toll-
vesenet bruker i sitt arbeid langs grensen.

 Det fungerer slik at kameraer plassert langs 
veien tar bilder av nummerskiltene til biler som 
kjører forbi. Dette bildet sendes til en database som 
gjør et oppslag på eier av bilen og annen relevant 
informasjon. 
 – Flere steder hvor vi jobber, for eksempel langs 
svenskegrensen, er det ikke mobildekning, forteller 
Svein Nørve, rådgiver i Tollvesenet.
Det er derfor et naturlig steg å se på muligheten 
for å bruke TEDS som databærer for ANPR i disse 
områdene.
 – Med Nødnett fikk vi en helt ny arbeidshverdag i 
områder med dårlig mobildekning, forteller Nørve.
 – Vi håper at dette kan videreføres også til andre 
områder som for eksempel ANPR slik at vi har 
tjenesten tilgjengelig også i disse områdene, sier 
Nørve.

TESTING
Som en del av testen er det satt opp et ANPR-kamera 

som tar bilder av trafikken i begge retninger i Kris-
toffer Aamodts gate i Nydalen i Oslo. En spent gjeng 
som følger med på utstyret som er koblet opp for 
anledningen. Heldigvis ser alt til å fungere som 
det skal. 
 Både Tollvesenet og DNK håper at den nye 
løsningen snart kan bli en del av Tollvesenets 
arbeidshverdag.
 – Vi har allerede testet løsningen i laben, hvor 
det fungerte godt, forteller Hans Petter Naper, pro-
sjektleder for TEDS i DNK. 
 Veien som brukes i testen har mye trafikk, og på 
skjermene dukker det stadig opp bilder av nummer-
skilt og informasjon om kjøretøyet. –Det ser ut til å 
fungere godt, også på en vei med såpass høy trafikk, 
sier Naper. –Neste steg nå blir å designe en løsning 
som er tilpasset Tollvesenets behov.
 Tollvesenet har siden 2014 brukt Nødnett som 
sitt samband og har mellom 600-700 brukere totalt. 
 – Tollvesenet følger utbyggingen og ligger noen 
måneder bak politiet i innføring hos brukerne. 
Målet er at alle regionene skal være på Nødnett i 
mars 2016, sier Nørve. 

Tester nye muligheter
Det ligger mange muligheter i TETRA-teknologien Nødnett er basert på. Tollvesenet tester nå ut 
hvordan de kan benytte Nødnett til mer enn talesamband. 
 

Tekst og foto Kristine E. Utheim

FAKTA
• TEDS står for TETRA Enhanced Data Service.
• Er en del av TETRA-standarden.
• Støtter overføringshastigheter på 80-90 kb i sekundet.

Tollvesenet tester ut nye muligheter med Nødnett. Her følger Stein Nørve spent med på trafikken i Kristoffer Aamodts gate i Nydalen i forbindelse med testen.

www.dinkom.no/teds
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Sjøvik har vært involvert i Nødnett siden 1998, 
først på leverandørsiden og fra 2007 som 
prosjektdirektør i DNK. 

 – Utbyggingen har vært en stor jobb. Dette har 
vært et komplisert og omfattende prosjekt med 
mange aktører og oppgaver fordelt over hele landet 
over mange år, forteller Sjøvik. 
 –Det er mange som har bidratt til å få dette til, 
ikke minst innføringsprosjektene i etatene og leve-
randøren, sier Sjøvik. – Brukerne har vært involvert 
fra et tidlig tidspunkt, og nettopp brukerinvolvering 
og tett samarbeid med etatene mener jeg har bidratt 
til at vi har kommet så langt.

BLANT DE STØRSTE INVESTERINGENE I SAM
FUNNSSIKKERHET I NORGE NOENSINNE
Utbyggingen av Nødnett er blant de største investe-
ringene i samfunnssikkerhet i Norge noensinne, og 
representerer en betydelig heving av beredskapen 
for norske nød- og beredskapsaktører.
 Prosjektleveransen består av blant annet radio-
nettet (selve Nødnett), kontrollromsutstyr til politi, 
brannvesenet, helsetjenesten og radioterminaler.
 –I tillegg til utstyret er det viktig å huske på 
kompetansehevningen som har vært en viktig del 
av prosjektet. Alle som bruker Nødnett har fått 
opplæring. Det har også blitt utarbeidet et felles 
sambandsreglement for nødetatene, forteller Sjøvik. 

DEN STØRSTE UTFORDRINGEN
Totalt skal 2100 basestasjoner sørge for god dekning 
i hele landet. Det har ikke bare vært enkelt å bygge 
et radionett i et land som Norge, med fjell og daler, 
lange vintre og mye snø.  
 –Nå står endelig nettet klart, og målet om lands-
dekkende Nødnett innen utgangen av 2015 er nådd, 
sier Sjøvik. 

VEIEN VIDERE
–Nå som Nødnett er på plass må vi sammen arbeide 
for å sikre at Nødnett blir brukt til det beste for sam-
funnet. Det er et felles ansvar å utnytte mulighetene 
i Nødnett best mulig. Flere brukerorganisasjoner 
og riktig bruk av Nødnett gir bedre beredskap, 
avslutter Sjøvik. 

Ved veis ende?
Utbyggingen av landsdekkende Nødnett går mot slutten. 
– Veien har til tider vært både lang og krevende, men også utrolig givende og lærerik, 
sier prosjekt direktør i DNK, Dagfinn Sjøvik. 
 

Tekst Kristine Utheim
Foto Olav Heggø

Dagfinn Sjøvik, prosjektdirektør i DNK.
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Denne gangen er det heldigvis bare en øvelse, 
men for nød- og beredskapsaktører er det 
viktig å forberede seg på det verste. Øvel-

sen HarbourEx15 ble gjennomført i april 2015 og 
involverte 34 organisasjoner fra både inn- og utland. 

GOD KOMMUNIKASJON ER VIKTIG
God kommunikasjon og riktig bruk av Nødnett er en 
viktig del av alle øvelser. Direktoratet for nødkom-
munikasjon overvåket trafikken nøye, og var tett 
involvert i evalueringen av den komplekse øvelsen. 
 – Nødnett fungerte slik det skulle og det var ingen 
tekniske problemer, sier senioringeniør i DNK, 
Kjetil Høiseth. 

ØVDE PÅ NØDNETT
I forkant av store hendelser har man anledning til å 
sette inn ekstra kapasitet eller prioritere talegrupper 
i Nødnett. Dette ble ikke gjort i forkant av øvelsen. 
 – Øvelsen skulle være så lik en krisesituasjon som 
mulig, og da var det viktig å vise hvor mye trafikk en 
basestasjon med to baseradioer kan håndtere, for-
klarer Høiseth. Det er antall baseradioer som avgjør 
hvor mye som kan skje i Nødnett på samme tid. 

ØVELSEN GIR VIKTIGE INNSPILL
Øvelsen ble arrangert på Sjursøya fordi dette områ-
det er ekstra sårbart. Her er det mange ulike og 
risikofylte aktiviteter lokalisert med et komplekst 
og sammensatt bilde av risikofaktorer. Øvelsen 
kan derfor gi et viktig innspill for videre nød- og 
beredskapsarbeid både her og i resten av landet. 
Også for Nødnett gir slike øvelser viktige innspill.
 – Vi analyserer trafikken nøye for å kunne vurdere 
om vi må tilpasse Nødnett, for eksempel med flere 
baseradioer i et område, sier Høiseth.
 

Må øve på det verste
På containerhavnen på Sjurs-
øya har to containere med 
kjemikalier veltet og startet 
en eksplosiv brann. Giftig røyk 
velter innover mot hoved-
staden. Litt senere kolliderer to 
skip ved havnen. Fire personer 
er savnet og skipene lekker olje.
 

Tekst og foto Morten Ellingsen
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− Vi hadde god dekning, og opplevde heller ingen 
forsinkelser i systemet, forteller Frank Gran, poli-
tioverbetjent og konstituert politistasjonssjef i 
Tønsberg denne dagen. Vi så at Nødnett fungerte, 
og det er positivt. 
 Også basestasjonen til flere store mobilselskap ble 
slukt av flammene og satte mobilnettet ut av spill. 
Med tjukk svart og giftig røyk veltende utover et 
større boligområde, ble sivilforsvaret tilkalt.

 − Med mobilnettet nede, ville befolkningen i 
nærheten av brannen få problemer med å kontakte 
alarmsentralene. For å forsikre oss om at alle hadde 
det bra gikk sivilforsvaret fra dør til dør i nærom-
rådet, samtidig som vi hadde politipatruljer ute.  

KAPASITET OG OVERLAPPENDE DEKNING 
Marianne Masdal er seksjonssjef for radionett i 
Direktoratet for nødkommunikasjon. Hun for-
klarer at overlappende dekning er én av årsakene 
til at nødetatene ikke opplevde problemer med 
Nødnett denne dagen. 
 − I byer som Tønsberg, der det er relativt flatt, 
er det flere basestasjoner som kan gi overlappende 
dekning. I det basestasjonen på Råel sluttet å ta 
imot trafikk, økte trafikken på basestasjonene i 
nærheten. Driftstallene viser også at det ikke har 
vært sperr på grunn av manglende kapasitet på 
disse basestasjonene. 

Hva skjer når en 
basestasjon faller ut? 
Én av Nødnetts basestasjoner gikk opp 
i røyk under den kraftige brannen på 
Råel tidligere i år. Men brannvesenet 
ble ikke satt ut av spill av den grunn.  
 
Tekst Tina Kjensli Dyrseth
Foto Peder Gjersøe

Under den kraftige brannen hadde nødetatene kontakt 
med hverandre og kontrollrommene via Nødnett. 
Selv etter at nærmeste basestasjon brant opp.  
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V i er på plass i det finske Fjäll-Lappland, 
nærmere bestemt Kittilä og turistbygda 
Levi, der rednings- og samarbeidsøvelsen 

Barents Rescue 2015 er i gang for fullt. Blålys blin-
ker om kapp. Helikoptrene henger lavt. Ambulanser 
kjører i skytteltrafikk til Røde Kors’ feltsykehus, 
noen kilometer lenger sør. 

LOKALT OG REGIONALT SAMARBEID
Barents Rescue er et av flere virkemidler som skal 
bidra til å styrke beredskapssamarbeidet, både 
lokalt og regionalt i nordområdene. 
 Som en del av avtalen om samarbeid innen 
forebygging, beredskap og innsatts rettet mot kri-
sesituasjoner, møtes de fire landene i Barentsre-
gionen – Finland, Sverige, Russland og Norge, til 
øvelsen annet hvert år. Det trenes blant annet på 
prosedyrer ved grensepassering, kommunikasjon 
og varslingsrutiner.
 − Kriser og katastrofer kjenner ingen grenser, og 
de leser ikke kart. Den dagen det er behov for å gi 
eller få hjelp fra våre naboer, er det viktig å være 
forberedt, understreker Morten Sandvik, leder for 
det norske helseteamet under øvelsen. 

BYGGER FORSTÅELSE OG TILLIT
Det kommer melding om person i vannet. Norske og 
finske redningsdykkere settes inn i søket. Samtidig 
jobber et svensk team med å hente ut flere av de 
som ligger begravet etter jordskredet. 
 Arbeidet drives fremover av et felles ønske om 
å lykkes. Det samarbeides på tvers av nasjoner og 
innad i egne etater og organisasjoner. For hver 

markør som sendes i sikkerhet, blir redningsmann-
skapet tryggere på hverandre, og samarbeidet 
effektiviseres. 
 Brått stanser alt opp. Området evakueres. Etter 
flere dager med kraftige regnbyger er bakken mettet 
og truer på nytt med å gi etter. 

ERFARINGSUTVEKSLING
Som en felles øvingsarena gir Barents Rescue 
muligheter for erfarings- og kompetanseutveks-
ling mellom kollegaer på tvers av landegrensene. 
Ulike metoder læres bort, og egne og felles styrker 
og svakheter løftes frem. Samtidig inspireres det til 
videre utvikling av samarbeid mellom nasjonene. 
 − Under en slik øvelse får man knyttet en del 
nyttige kontakter, forteller Tore Nordli, overbrann-
mester i Salten Brann IKS. 
 − Vi har diskutert mulighetene for samarbeid med 
brannstyrken i Kiruna. Vi kan se hvordan de hånd-
terer gruveulykker, og de kan komme til oss å se 
hvordan det er å jobbe med mye hav og fjell, legger 
leder ved 110-sentralen i Bodø, Ronny Langfjord, til. 
 Mannskapet fra Salten har også benyttet anled-
ningen til å øve med sitt eget samband, Nødnett, 
via direktemodus (DMO).

RUSSLAND 2017
Helikoptrene forsvinner over bakketoppen. Stillhe-
ten senker seg over Levi. Nærmere 700 rednings-
mannskap og frivillige er koordinert og satt i aksjon 
under årets øvelse. Nå er det tid for evaluering, og 
planlegging av den neste Barents Rescue-øvelsen 
som finner sted i Russland i 2017. 

Beredskaps
samarbeid i nord
Et skrik skjærer gjennom den kalde, klare høstlufta. Flere biler 
ligger delvis begravet under et jordskred. Et lite stykke unna har 
en turistbuss kollidert med en tankbil full av giftige kjemikalier.  
I sjokk forsvinner flere passasjer ut i Lapplands lunefulle skog.  
 
Tekst og foto Tina Kjensli Dyrseth
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