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1
– Svært viktig. 
Manglende 
samband utgjør en 

stor risiko, det kjenner vi fra 
flere store kriser. F.eks. var 
ikke etatene på felles nett 
under angrepet på USA 9/11 i 
2001 og da bombene smalt i 
Madrid i 2004 var det også 
problemer med sambandet. 
Under Åsta-ulykken i 2000 
gikk  politiet rundt med 
ropert for å få folk til å slutte 
å bruke GSM da dette 
sprengte nettet. Også under 
terrorhandlingen  
22. juli var ikke Nødnett 
ferdig utbygget i denne delen 
av landet. Jeg mener derfor at 
Nødnett er utrolig viktig for 
Norge. 

2  – Personlig tror jeg 
det var et riktig 
grep. DNK besitter 

spesial kompetanse og det har 
vært avgjørende med tilgang 
til riktig fagfolk. Det er ingen 
spøk å gjennomføre store 
digitaliseringsprosesser i 
Norge. Det er bare å se på de 
eksemplene der dette ikke 
lykkes. Nødnett er resultatet 
av stor faglig kompetanse og 
en meget utholdende og sterk 
politisk vilje.

1. Hvilken betydning har Nødnett hatt for 
norsk samfunnssikkerhet?

2. Hvor viktig har det vært for utviklingen  
å samle kompetansen i ett direktorat?

Odd Einar Dørum
 Ansvarlig statsråd ved prosjektets oppstart

Anders Anundsen
Ansvarlig statsråd ved prosjektets fullføring

1  – Nødnett er et av 
de største løftene 
som er gjort for 

beredskapen i Norge. For at 
folk skal få den hjelpen de 
trenger, når de trenger det, 
må ulike nød- og beredskaps-
aktører kommunisere og 
samarbeide effektivt. Nødnett 
gir helt nye forutsetninger for 
samarbeid på tvers av ulike 
 organisasjoner. 

2  – DNK har gjort en 
kjempejobb – de 
har levert et svært 

komplekst prosjekt på tid, 
kost og kvalitet. 
 Kompetansemiljøet i DNK 
blir viktig å beholde også i 
fortsettelsen.

NØDNETTPROSJEKTET  
FRA START TIL MÅL
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STATUS

VI ER INNE I EN TID der samfunnssikkerheten stadig 
utfordres. Trusselbildet endres, og utfordringene 
knyttet til klima øker. Kravene til nød  og bered-
skapsaktørene utfordres tilsvarende. 
I 2015 ble målet om landsdekkende Nødnett 
nådd, og nå er Nødnett blitt en viktig  bærebjelke 
i norsk samfunnssikkerhet. Det er mye å være 
stolt av. Men det er med Nødnett som med 
 annen infrastruktur som vei, jernbane, strøm og 
vann - man må ikke tro at det er ferdig en gang 
for alle. Nødnett må vedlike holdes og utvikles. 
Brukernes behov utvikler seg videre. Og de riktige 
valgene må tas i dag dersom neste generasjons 
 nødkommunikasjon skal møte fremtidens krav til 
funksjonalitet og robusthet.

NØDNETTRAPPORTEN setter fokus på den 
samfunns rollen Nødnett spiller i dag, og hvilke 
 utfordringer nettet står overfor i tiden som  kommer. 
Du møter de som bruker nettet til daglig og DNKs 
egne ansatte, som kontinuerlig arbeider for å gjøre 
Nødnett bedre og samfunnet tryggere.

NØDNETTRAPPORTEN 5



Aktør som 
 samarbeider 
tett med 
nødetatene

STATUS

NØDNETT er navnet på det digitale radiosambandet for 
nød- og beredskapsaktører i Norge. Kjerne brukerne er 

nød etatene politi, brannvesen og helsetjenesten, men  Nødnett 
brukes også av frivillige  organisasjoner og andre aktører 
 innenfor nød- og beredskapsbransjen. Alle disse er  avhengige 
av et pålitelig og spesial tilpasset verktøy for å  snakke sammen.

For å styre utbyggingen av Nødnett opprettet Stortinget i 
2007 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Et direktorat 
 bestående av ansatte med en unik fagkompetanse og med 
et brennende ønske om å skape et tryggere samfunn. DNK 
har ansvaret for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til et 
trygt, robust og tidsmessige sambandssystem for ledelse og 
samhandling, både i daglig virke og når det virkelig gjelder. 

Før Nødnett hadde mange av brukergruppene egne 
 sambandsløsninger. Dette var ofte åpne og usikrete løsninger 
uten mulighet for kommunikasjon på tvers av  organisatoriske 
eller geografiske grenser. Nødnett erstattet de gamle 
 løsningene og samlet Norges nød- og beredskapsaktører  
i ett felles, landsdekkende sambandsnett.

DNK står i dag som eier av Nødnett på vegne av Justis- og 
 beredskapsdepartementet. DNK har dermed ansvaret for 
 etablering, forvaltning og videreutvikling av Nødnett. 
Gjennom sin fagkompetanse har DNK bygget et av de mest 
omfattende og moderne TETRA-nettene i verden, som setter 
nød- og beredskapsaktørene i stand til å løse sine oppgaver 
på en enklere måte. Men arbeidet er ikke ferdig. Hver dag 
bruker ansatte i DNK sin fagkunnskap til å holde Nødnett 
tidsmessig og til å utvikle nye løsninger i tråd med brukernes 
behov og utfordringene samfunnet møter i morgen. Dette er 
en oppgave som må tas på alvor. I siste instans  handler det 
om sikkerheten i samfunnet. 

Nødnett – sikker kommunikasjon når det gjelder

HISTORIEN 
OM NØDNETT

Hvem kan bli 
brukere av Nødnett?

Virksomhet som 
er eier eller 
 operatør av kritisk 
infrastruktur og 
 samfunnsfunksjoner

Statlig eller kommunal 
virksomhet som har et 
definert ansvar innen 
beredskap

Virksomhet som er 
utøver av viktige 
 samfunnstjenester

Virksomhet som 
er knyttet til 
norsk rednings-
tjeneste
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SAMFUNNSNYTTE

NØDNETT FRA 
1995 - 2015

2015  Landsdekkende 
Nødnett 
 ferdigstilles 

2010 Åpning av 
 Nødnett 
 Byggetrinn 1

2006Stortingsved-
tak: Igangset-
ting av Bygge-
trinn 1.
Det sentrale 
Østlands-
området

2002Ekstern 
 kvalitetssikring
Brukerkrav og 
tekniske krav 
fastsettes

1995Forstudier og 
utredninger

2001 Pilotprosjekt 
Trondheim 
 digitalt 
 fellesnett

2004 Stortingsvedtak: 
Tilbudsinn henting/
kontrakt s inngåelse 

2007DNK etableres
Styre, 
 utbygging, 
utvikling og 
 forvalte Nødnett

2011Stortings-
vedtak om 
å igang-
sette lands-
dekkende 
utbygging

NØDNETTRAPPORTEN

DNKs fire hovedmål 
for 2016 – 2020 er:

1. Nødnett skal  oppleves 
som effektivt, sikkert og 
robust.

2. Alle samvirkeaktører i 
beredskapskjeden skal 
ha tilgang til  Nødnett.

3. Utvidet bruk og flere 
tjenester i Nødnett.

4. Effektivisering og 
 omstilling.
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EGENSKAPER 
VED TETRA - 
TEKNOLOGIEN

STATUS

HVORDAN 
FUNGERER 
NØDNETT? 
Nødnett er navnet på det  digitale 
radiosambandet for nød-  og 
 beredskapsaktører 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.

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

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 sentralen varsle 
nødvendige ressurser.

Radioer kan 
kommunisere 
direkte  utenfor 
dekning

 Basestasjoner gir 
lokal  dekning selv 
om  forbindelsen 
til resten av nettet 
 faller bort

 Spesialradioer 
kan gi økt 
 dekning (gate-
way/repeater)
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NØDNETTRAPPORTEN

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

KJERNENETT
Kjernenettet styrer all trafikk i Nødnett 
og er selve  «intelligensen» i Nødnett. 
Kjernenettet består av  sentrale nettverks-
komponenter som servere og svitsjer.

TRANSMISJONSNETT
Radionettet og kjernenettet
er koblet sammen  gjennom et 
 transmisjonsnett. I transmisjonsnettet 
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.

Nødnett sin oppbygning 
 baseres på en ringstruktur 
med opptil 9 basestasjoner 
i hver ring. Det vil derfor 
være to telelinjer frem til 
hver  basestasjon (såkalt 
 redundans). Blir det brudd 
på en av telelinjene, for 
 eksempel ved graveuhell,  
er den andre telelinjen  
fremdeles operativ. 

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.

NETTETS OPPBYGGING
Nødnett-infrastrukturen består av en rekke 
basestasjoner med radioantenner (radionett), 
overføringslinjer (transmisjonsnett) og sentrale 
nettverkskomponenter (kjernenett).

DNKs rolle og ansvar
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STATUS

NØDNETT DEKNING FAKTA OM NØDNETT

86%
2060 basestasjoner i drift gir nær 100 % befolknings-
dekning og 86 % arealdekning. Dette gir Nødnett den 
største flatedekningen i Norge. Til sammenligning har 
Telenor sitt 2G-nett en dekningsgrad på 82 %. 

I en undersøkelse gjennomført av DNK svarer  
96 % av brukerne i politiet at de opplever 
dekningen i Nødnett som bedre enn i det gamle 
radiosambandet. Tilsvarende svarer 97 % av 
brukerne i politiet at de sjelden, eller aldri 
opplever at anrop i Nødnett blir brutt. 

Feilhåndtering 24 timer i døgnet:

Nødnett overvåkes av en 
døgnbemannet driftssentral 

og det er landsdekkende 
beredskap med avtaler om 

kort utrykningstid. 

24/7/365

Nødnett er bygget med 2 døgn nødstrøm på 
15 % av basestasjonene, 20 timer på 8 % 

og 8 timer på de resterende. 

flatedekning

96%
bedre

335 veitunneler har installert,  
eller  planlegges bygget ut med Nødnett  
(per 2016). Nå er også verdens lengste 

tunnel på 24 510 meter, Lærdalstunnelen, 
dekket av Nødnett.
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NØDNETTRAPPORTEN

STATUS

Hvor robust er Nødnett?

1,5 millioner samtaler med 
Nødnett i måneden 

Over 40 000 samtaler 
 gjennomføres daglig

Landsdekkende 

AGA-nett  
(Air-Ground-Air) gir 
dekning til  helikoptre 
i opptil 8000 fots 
høyde over havet.

8000 fots 
høyde

Stortinget har lagt til grunn at 
 Nødnett skal  benytte eksisterende 
tele infrastruktur der det er mulig. 

Dette er for å begrense kostnadene, da det 
å bygge hele nettet fra bunnen ville vært 
unødvendig kostbart og føre til større inn
gripen i naturen. Like fullt, og i tråd med 
DNKs mål, er Nødnett bygget ekstra robust.

1,5
millioner samtaler

99,95%

  gjennomsnittlig 
 oppetid på 

 Nødnett i 2015

2060
basestasjoner i drift 

100%
befolkningsdekning 

324
kommunikasjonssentraler 

51494 
aktiverte radioterminaler

700
abonnementsavtaler
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STATUS

SIKKERHET

I en undersøkelse i regi av DNK 
sier brukerne at den viktigste 
funksjonen i Nødnett er klar, 
hurtig og sikker tale - i alle 
situasjoner. Lydkvaliteten i 
Nødnett er god, og bakgrunnsstøy 
filtreres effektivt.
 

I krisesituasjoner kan tiden være 
knapp. Derfor er Nødnett laget 
med kortere oppkoblingstid enn 
vanlige mobilnett. Fra man trykker 
på knappen til samtalen kommer 
frem til mottakeren skal det ikke 
ta mer enn 0,5 sekunder.

Med de 
gamle 
sambandene 

kunne hvem som helst lytte til 
det som ble sagt. Kriminelle 
kunne lytte til politiets 
taktiske disposisjoner og 
tilpasse seg etter disse. 
Helsepersonell måtte ofte 
benytte mobiltelefoner når det 
var nødvendig å oppgi 
personopplysninger. Nødnett 
er bygget for å sikre 
kommunikasjonen og er 
derfor kryptert og 
avlyttingssikret. 

Nødnett gir økt sikkerhet 
for tjenestemenn som er 
ute på oppdrag. I en farlig 
situasjon kan man trykke på 
sikkerhetsalarmen/ nødknappen. 
Da får brukeren høyest prioritet, 
kontrollrommet hører alt som 
skjer, og ser nøyaktig hvor 
situasjonen har oppstått. 

FELLES 
TALEGRUPPER
• DNKS MANDAT var 
å skape et nett som 
fremmer samvirke og 
samarbeid mellom 
nødetatene. Den mest 
sentrale funksjonen i 
Nødnett er derfor bruk 
av talegrupper. Alle 
som trenger å snakke 
sammen for å løse 
en bestemt oppgave 
har tilgang til den 
samme talegruppen. 
Felles situasjonsbilde 
oppnås raskere, og 
talegrupper gjør det 
mulig å kommunisere 
sømløst på tvers av 
organisatoriske og 
geografiske grenser i 
de situasjonene det 
trengs. Talegruppene 
er kun åpne for dem 
som trenger å snakke 
sammen i den aktuelle 
situasjonen, og ingen 
andre.

MED NØDNETT kan man 
i tillegg opprette én 
til én-samtaler, sende 
tekstmeldinger og 
ringe til kommersielle 
mobilnett.

0,5
sekunder oppkoblingstid

I 2015 svarer 37 % av 
respondentene i brann 
at de kommuniserte 
daglig eller ukentlig 
med de andre etatene. 
95 % av  respondentene 
svarte også at de 
sjelden, eller aldri har 
hatt problemer med å 
gjennomføre anrop i en 
talegruppe. 
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NØDNETTRAPPORTEN

STATUS

«Det må være penger til hele tiden å 
både vedlikeholde det og videreutvikle 
det. For det er klart at det vil komme 
nye funksjoner og det vil komme et 
behov for en annen type dekning 

fremover», sa statsminister Erna Solberg da hun 
fikk en demonstrasjon av Nødnett i Kristiansund   
i 2014.

INTERNASJONALT SAMARBEID TETRA I EUROPA

Norge og Sverige har en lang 
tradisjon for samarbeid over 
grensen, og nå skal samarbeidet 
ved kriser og ulykker forenkles 
og forsterkes ytterligere. Som 
de første i verden kobler Norge 
og Sverige sammen de nasjo-
nale TETRA-nettene Nødnett 
og Rakel. Brukere fra politi, 
brannvesen, helsetjenesten og 
andre aktører i begge land får 
mulighet til å ta med seg radioter-
minalen ved innsats i nabolandet 
og kommunisere sømløst i felles 
talegrupper. Dette bidrar til økt 
beredskap i grenseområdene og 

åpner for enklere og mer effektivt 
samarbeid ved håndtering av 
ulykker og kriser. Arbeidet med 
å koble sammen de to nasjonale 
nettene er et utviklingssamarbeid 
mellom norske Direktoratet for 
nødkommunikasjon (DNK) og 
svenske Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) 
og er en del av det EU-støttede 
programmet ISITEP.  Dette tas 
i bruk for første gang under en 
felles grenseredningsøvelse i 
Nord-Trøndelag og Jämtland 16. 
november 2016. 

Flere land i Europa har valgt TETRA- 
teknologien som Nødnett er bygget på, 
som standard for nød- og beredskaps-
kommunikasjon. De landene som har 
bygget ut nødnett med TETRA - teknologi 
er pr. 2016: Belgia, Nederland, Sverige, 
Finland,  Danmark, Tyskland, Østerrike, 
 Portugal,  Italia, Island, Bulgaria, Ungarn, 
 Hellas, Irland, Storbritannia, Estland, 
 Slovenia, Serbia,  Kroatia,  Montenegro, 
Makedonia, Litauen og  Luxemburg.

FØRST I VERDEN
TETRA-teknologi TETRAPOL-teknologi

– STATSMINISTER ERNA SOLBERG TIL NRK, DA HUN BLE ORIENTERT OM 
NØDNETT PÅ POLITIHUSET I KRISTIANSUND (OKTOBER 2014)
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STATUS

INNENDØRS-
DEKNING
• NØDNETT har økt 
signalstyrke i de 
22 største byene 
og rundt samtlige 
brannstasjoner. Dette 
gir økt sannsynlighet 
for innendørsdekning. 
Likevel vil det 
alltid være bygg 
der dempingen 
av radiosignalene 
blir for stor til at 
Nødnett fungerer 
tilfredsstillende. 
Eksempler på dette 
er i kjellere, eller 
bygg med spesiell 
konstruksjon. For å 
løse dette kan brukere 
av Nødnett benytte 
spesialterminaler med  
gateway-funksjon. 
Terminalen brukes 
som et bindeledd 
mellom Nødnett og 
Nødnettradioer som 
er utenfor Nødnetts 
dekningsområde. 
En gateway-radio tar 
imot og videresender 
trafikk i nettet. 
Gateway er derfor en 
nyttig funksjon for å 
oppnå bedre dekning 
innendørs og hjelper 
nødetatene med å løse 
sine krevende oppgaver. 

Med mobile basestasjoner har man 
nå mulighet til å etablere midlertidig 
dekning når uvær fører til  omfattende 
strømutfall. Stasjonene kan også 
plasseres ut ved feil på en av de faste 
basestasjonene i Nødnett, samt at de gir 
driftsoperatøren mulighet til å  etablere 
midlertidig dekning ved planlagt  arbeid 
på en basestasjon eller i områder 
hvor normal dekning ikke er etablert. 

Basestasjonene DNK har anskaffet kan 
enten kjøres ut med bil, eller flys ut med 
helikopter og kan klargjøres i løpet av 
20 minutter. Basestasjonene er utstyrt 
med et aggregat med bensintank som gir 
40–50 timers gangtid. Basestasjonene 
er utstyrt med satellitt. Dette er  spesielt 
viktig i områder uten eksisterende 
telekom-infrastruktur.

Ved flere anledninger har vi opplevd 
 viktigheten av at nød- og beredskapsak-
tører kan kommunisere med hverandre 
når de utfører redningsarbeid i tunneler. 
Like vesentlig er det at de har dekning 
når de kjører utrykning gjennom en 
 tunnel. Det er installert og  planlegges 
bygging av Nødnettdekning i 335 
veitunneler. Til sammen utgjør dette en 

strekning på over 720 km, tilsvarende 
strekningen Halden - Steinkjær. Det 
betyr at over dobbelt så mange tunneler 
utstyres med nødkommunikasjon enn 
tidligere. 154 tunneler var en del av den 
opprinnelige avtalen om nye nødsam-
band på norske riks- og fylkesveier. 
Resten er bestilt og bekostet av Statens 
Vegvesen. 

NØDNETTDEKNING PÅ 20 MINUTTER

DEKNING I OVER 300 VEITUNNELER

KORT TILSLUTNING. De mobile 
 basestasjonene DNK har anskaffet 
kan enten kjøres ut med bil, eller 
flys ut med helikopter og kan 
klargjøres i løpet av 20 minutter.

«Sambandsdekning 
mangler i enkelte 

deler av kommunen og 
innendørs i spesielle 
bygg hvor veggene  
er tykke av betong  

eller tunnel.» 
- Bruker i brannvesenet
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SAMFUNNSNYTTE

NØDNETTRAPPORTEN

KOMPETANSE

HVORDAN BRUKES NØDNETT og hvilken nytte 
 opplever brukerne? På de neste sidene møter 
du de som bruker Nødnett i sitt arbeid, både 
i lufta og på bakken, og gjennom noen av 
 landets lengste tunneler.
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KRISEKOORDINATOR
Helikopteret som styrtet på Turøy på vei tilbake 

fra Nordsjøen i april 2016 utløste en enorm redningsaksjon. 
Samtlige nød- og redningsetater, Forsvaret og frivillige aktører  

bistod. Innsatsleder i Vest politidistrikt, Kjetil Øyri, ledet  
aksjonen som også var den største i området etter  

at Nødnett ble tatt i bruk. 
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PUBLIKUM. Innsatsleder Kjetil Øyri i Vest 
politidistrikt startet som politi fordi han ville 
hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner. 
Publikum, kaller han dem.
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OMTRENT SAMTIDIG SOM DET SMELLER på Turøy 
får Kjetil Øyri en melding over Nødnett.
Han er i Bergen sentrum. Nærmere 4 mil 

unna. 
– Vi kjørte utover til stedet sammen med res-

surser fra politi, brann og helse og alle andre 
redningsressurser som var varslet. Med en så 
alvorlig melding så gjør man seg noen tanker 
om hva som kan møte en. 

Øyri har bakgrunn fra politihøyskolen og 
 befalsskolen, og har jobbet 17 år i politiet.  Troen 
på at det politiet gjør gagner fellesskapet var mot-
ivasjonen hans for å gå inn i tjeneste. Han ville 
hjelpe mennesker som trenger støtte i vanskelige 
situasjoner. Publikum, som han kaller det. 

NY VERDEN. I seks år har Øyri fungert som inn-
satsleder i Vest politidistrikt. Det innebærer å 
være øverste leder på taktisk nivå, og koordi-
nator for innsatsen ute mellom politiressurser, 
brannressurser, helseressurser og frivillige. 
Sørge for at de riktige etatene har fått beskjed, 
at de er på vei, og at de har tilstrekkelig med 

 ressurser. I dette arbeidet er Nødnett sentralt. 
– Det er et verktøy vi bruker hele tiden, og 

som gir oss mulighet til å snakke godt internt, 
men også med andre organisasjoner og etater. 

Oftest er det brann og helse det gjelder. 
 Andre ganger flere etater. Øyri beskriver 
 overgangen til Nødnett som en ny verden.

– Nødnettet har gitt oss muligheter som 
 tidligere var veldig begrenset. For eksempel 
når politi, brann og helse rykker ut på samme 
oppdrag, så opprettes en felles talegruppe. Der 
kan vi kommunisere sammen til vi har  kommet 
frem på stedet. Den etaten som kommer frem 
først gir en situasjonsrapport, som igjen gir 
nyttig informasjon til alle ressursene som 
er på vei. Det gjør oss bedre forberedt på det 
som måtte møte oss. Det er en mulighet som 
var veldig begrenset tidligere. Det er en ny og 
 forbedret verden.

Hvor viktig er slik informasjon før man 
 ankommer et åsted? 

– Det er viktig for å ha et godt bilde av 
 situasjonen. I noen tilfeller kan det være 

– ALLE ER JO IKKE PÅ NØDNETT. Det var for eksempel krevende at innsatsleder på sjø ikke hadde Nødnett. Og så var det flere tekniske 
funksjoner som vi ikke hadde lært oss å bruke enda, sier innsatsleder Kjetil Øyri. Han mener bruken og  utbredelsen av Nødnett har 
forbedringspotensial.

• FAKTA
Navn: Kjetil Øyri
Alder: 42 år
Stilling: Innsatsleder,  
Vest politidistrikt
Utdanning: Befalsskolen og 
 Politihøgskolen
Erfaring: Innsatsleder under  
Turøy-ulykken 29. april, 2016
Hvorfor politiyrket: Ønsket en 
 utfordrende jobb, og å hjelpe  
mennesker som behøver støtte i 
vanskelige situasjoner.

•
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«Med en så alvorlig melding, så gjør man seg noen tanker 
om hva som kan møte en.» 

– Innsatsleder i Vest politidistrikt, Kjetil Øyri.

FO
TO

 N
TB

 S
CA

NP
IX

19



TRYGT OG EFFEKTIVT. En rekke 
ulike nød- og  redningsetater 
deltok i arbeidet i forbindelse 
med Turøy-ulykken. Bildet viser 
personell fra Sivilforsvaret.  
– Når du ser det  ressursbildet, 
så er det jo desto viktigere 
at innsatslederrollen har et 
kommunikasjons middel som 
gjør at man kan kommunisere 
trygt og effektivt. Det gjorde 
 Nødnett, sier Kjetil Øyri.
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• TURØY-ULYKKEN, 29. APRIL

KL.11.16
Helikopter LN-OJF forlater Gullfaks 
B-plattformen med 11 passasjerer 
tilknyttet Statoil, samt to piloter. 

KL.11.51
Helikopteret styrtet ned på en 
holme nord for Sotra i Hordaland, 
like ved Turøy. 

KL.12.00
Politiet melder at nødetatene er på 
vei mot stedet. 

KL.12.30
Søket etter overlevende er i gang. 

KL.13.50 
Helikopteret blir lokalisert under 
vann. 

KL.13.55
Bekrefter funn av omkomne.

KL.14.20
Pårørende-senter etableres 
på  Scandic hotell Kokstad. 
 Representanter fra Statoil kommer 
dit. 

KL.14.53
Hovedredningssentralen bekrefter 
av 11 av de 13 om bord er funnet 
omkommet. 11 nordmenn, én 
brite og én italiener var om bord i 
helikopteret. 

KL.19.53
Havarikommisjonen melder at 
helikopterets «svarte boks» er 
 funnet. Den sendes til England hvor 
innholdet skal hentes ut og sendes 
tilbake til Norge. 

KILDE: Bergens Tidende
http://www.bt.no/spesial/ 
tidslinjer/2016/helikopterstyrtturoy

helt essensielt for utfallet. For utviklingen 
av et uhell, eller for tilskadekomne. Vårt mål er 
jo å redde liv. 

Øyri forteller at det før Nødnett var  mindre 
dialog og informasjonsutveksling før de  ulike 
innsatsene møttes på skadestedet. Dette 
 forsinket arbeidet ettersom koordineringen 
av innsatsen først kunne starte når man var 
 kommet frem.

IKKE FOR UVEDKOMMENDE. Det er ikke mange år 
siden det var mulig for hvem som helst å kjøpe 
seg en radio, og stille seg inn på politiets radio-
frekvenser. Behovet for et kryptert samband 
var felles for nødetatene. Øyri trekker frem 
krypteringsfunksjonene i Nødnett som viktig. 

– Vi har fått et bedre kommunikasjons-
middel i den forstand at vi snakker i et lukket 
nett. Det er ikke for uvedkommende, og det kan 
ikke avlyttes. Det er positivt. 

Med Nødnett har luftgrensesnittkryptering  
og ende-til-ende-kryptering gjort politiets, og 
de andre nødetatenes samtaler avlytnings-
sikret. Og det blir mange samtaler. Hver dag. 

– Det skjer daglig at vi har samhandling med 
andre nødetater eller instanser over nødnettet. 

EKSTREM SITUASJON. 29. april 2016 var imidlertid 
ingen vanlig dag. Ulykken på Turøy var større 
enn noen annen aksjon innsatsleder Øyri 
 hadde vært med på tidligere. 

– Veldig mange ressurser var på 
 stedet. I  tillegg til politi, brann og helse 
var  Hoved redningssentralen, Forsvaret, 
 Sivil forsvaret, Røde Kors, Redningsselskapet 
og  luftambulansen med på aksjonen. 

En ekstrem aksjon i en ekstrem situasjon. 
Også sivile fartøy og personer hjalp til i de 
 innledende fasene. 

– Det er vanlig at folk iler til. Alle ønsker 
å redde liv og hjelpe folk i nød. Og så, når de 

 offentlige ressursene kommer på stedet, blir de 
trukket ut. 

HENDELSEN PÅ TURØY VAR EN KREVENDE ØVELSE FOR 
ALLE INVOLVERTE. Som innsatsleder brukte Kjetil 
Øyri nettet aktivt for å holde kontakt med alle 
ressursene som var på stedet. 

– Det var veldig viktig å få forsikret meg med 
brann og helse om at de hadde de ressursene de 
trengte, og at de var varslet og på vei. Der fikk 
vi blant annet godt utbytte av felles talegrupper 
med brann og helse. 

– Og så er det klart. Når du ser det ressurs-
bildet, så ble det desto viktigere at innsatsleder-
rollen har et kommunikasjonsmiddel som gjør 
at man kan kommunisere trygt og effektivt. Det 
er helt vesentlig for oppdragsløsningen. 

GOD DEKNING. Turøy ligger nord for Sotra i 
 Hordaland. Rundt 45 minutter med bil fra 
 Bergen sentrum. Innsatslederen snakker om 
hvor viktig dekning er i kritiske aksjoner. Her 
mener han Nødnett har vært et positivt bidrag. 

– Personlig opplever jeg at vi har dekning 
 steder nå, hvor vi ikke hadde dekning før. 

Før brukte man mobiltelefon til det samme? 
– Der det ikke var dekning var mobiltelefon 

et alternativ før. Men det var vanskeligere. Jeg 
opplever Nødnett som mer pålitelig, og har ikke 
hatt noen negativ opplevelser med det.

Øyri er imidlertid opptatt av å få frem at 
 nettet ikke er fullkomment, og at det fremdeles 
har forbedringspotensial.  

– Det er fortsatt dekningshull. Jeg registrerer 
jo at noen har opplevd å være i områder hvor 
det ikke er dekning. 

KREVENDE KOORDINERING. Ulykken på Turøy 
 involverte både land- og sjøressurser. Det 
 gjorde aksjonen ekstra krevende. 

– Det som var spesielt med ulykken var 

•

•
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at skadestedet både var på land og i sjø. 
Og når man har ressurser på sjøen, så er det 
Hoved redningssentralen som leder den. Det 
gjør at jeg som innsatsleder har behov for å 
 samarbeide med innsatsleder på sjø i grenseso-
nen, noe som krever koordinering. Her ble det 
faktum at vi kunne snakke sammen på Nødnett 
i en SAR-talegruppe viktig. 

SAR-talegrupper er talegrupper som 
 benyttes ved samhandling mellom nødetatene 
og andre beredskapsbrukere i hendelser på og 
i vann og sjø. 

– Alle er ikke på Nødnett, og det vi opplevde 
som en svakhet var at den som ledet innsatsen 
på sjøen, et fartøy fra Forsvaret, ikke hadde 
Nødnett. Da var det vanskelig å få koordinert. 
Så der måtte vi bruke mobiltelefoner. 

Han mener også det var flere muligheter ved 
Nødnett som ikke ble benyttet under Turøy, 
som har potensial. 

– Turøy var en test for nettet under en  større 
hendelse. Det er vel den største hendelsen 
hvor vi har brukt Nødnett aktivt.  Overordnet 

 fungerte det bra, men nettet har mange 
 tekniske muligheter og bruksområder som vi 
ikke fikk brukt fullt ut. For eksempel når det 
kommer til sammenkobling av talegrupper. Det 
er viktig i slike situasjoner at vi er effektive i 
 informasjonsdeling. Med sammenkobling av 
talegrupper slipper vi å si ting flere ganger i 
ulike talegrupper. Og alle på Turøy var jo ikke 
inne på samme samtalegrupper. Så det må vi 
lære oss. 

Øyri og innsattsteamet var i tjeneste til langt 
ut på kvelden denne dagen.

– Det var en spesiell dag på jobben. Det var 
en krevende situasjon for alle som der ute, og 
de gjorde sitt ytterste for å hjelpe og redde liv. 
Dessverre var ikke det mulig denne  gangen. 
Heldigvis er det ikke ofte vi har den type 
 alvorlige hendelser, avslutter han. •
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GRAFEN VISER SAMTALETRAFIKKEN under ulykken sammenlignet med normal aktivitet. Hendelsen viser at god kapasitet er viktig, 
uansett område.

•
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• Fleetmap: Et fleetmap er 
en  sambandsoversikt over de 
 talegruppene organisasjonen har 
fått tilgang til. Oversikten gis også 
til eksisterende brukere i området 
for å sikre god samhandling mellom 
brukerne.

SAMBANDSREGLEMENTET BESTÅR AV TRE NIVÅER:
NIVÅ 1 -  Felles sambandsreglement for 

nød etatene og andre bered
skapsbrukere. Dette forvaltes av 
 Politidirektoratet.

NIVÅ 2 -  Sambandsreglement på nasjonalt 
nivå for den enkelte etat/bruker
organisasjon. Forvaltes av den 
enkelte brukerorganisasjon.

NIVÅ 3 -  Regionalt/lokalt sambands
reglement for den enkelte etat/ 
brukerorganisasjon. Forvaltes av  
den enkelte brukerorganisasjon.

DNK UTARBEIDER i fellesskap med bruker
organisa sjoner  utenfor nødetatene et eget, 
spesialtilpasset sambands reglement på nivå 
2 og 3. Dette skal være harmonisert med nivå 
1 og sambandsreglement for  samarbeidende 
aktører. 

ØVELSE GJØR MESTER. DNK kan bidra med råd  
og  veiledning før, under og etter  øvelser. 

I tillegg kan DNK  framskaffe datatrafikk 
for den aktuelle øvelsen. Dette kan under
støtte evalueringer og bidra til bedret bruk 
av  Nødnett i fremtiden.

For å sikre riktig og lik bruk av Nødnett er det  utarbeidet et felles 
sambandsreglement. 

TIDSNØD. Brukt riktig vil Nødnett bidra til effektiv samhandling mellom aktører med ulike roller i en beredskapssituasjon.

NØDNETTRAPPORTEN

KOMPETANSE
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BLANT LUFTTENESTENE som har fått installert AGA er  ambulansehelikopter som flyg 
for Luftambulansetjenesten ANS hos Lufttransport og Norsk  Luftambulanse, 
 politihelikopter, brannslukkingshelikopter og Forsvaret sine Sea King 

 redningshelikopter. 

FRI FRÅ OPERASJONSROMMET. Redningsmannskap som nyttar Nødnett melder om at  fleire 
utrykkingar no kan utførast tryggare og på kortere tid.  Andre Gjerholm, redningsmann 
i Norsk Luftambulanse AS, fortel om auka beredskap ved hjelp av gode deknings-
forhold i lufta. 

– Det at vi kan vere på same talegruppe som  brannvesenet og politiet har gjort 
det  lettare å finne ein eigna landingsplass for ambulansehelikopteret. Dette gjer 
 operasjonar  tryggare. Det gjer også at operasjonar vert meir effektivt  utført, sidan vi 
kan lande så nært skadestaden som mogeleg. Den største effekta av AGA og Nødnett 
er likevel at vi ikkje er låst til operasjonsrommet før utrykking. Tidlegare måtte vi ta 
imot all informasjon om oppdraget på operasjonsrommet. Dette medførte at vi ofte 
ikke rakk å få med oss viktig informasjon når det var kritiske hasteoppdrag. No kan eg 
gå i hangaren og finne fram utstyr parallelt med at eg får informasjon om opp draget.  

NØDNETT  
OPNAR LUFTA
I eit langstrakt land som Noreg er utrykkingar via luft ofte 
det raskaste alternativet. I enkelte tilfelle det  einaste. For å 
sikre god kontakt mellom bakke og luft under  naudoppdrag 
er  Nødnett bygd ut med dekning også i lufta. Luftnettet, 
Air-Ground-Air (AGA) har  rekkevidde opptil 8000 fot over 
havet og sikrar at mannskap i  luft kan ha nødvendig 
 kommunikasjon med  bakkemannskap under  naudutrykkingar. 

•
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SAMFUNNSNYTTE

«Nødnett gjev gode  
samhandlingsmogelegheiter.  
Alle etatane kan bruke  
transporttida på koordinering»

–  Andre Gjerholm, redningsmann 
i Norsk Luftambulanse AS 
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LUFTREDNING. Norsk Luftambulanse jobbar kvar dag for å redde liv.

«Med det nye 
 systemet opplever vi 
i langt  mindre grad at 
 samtalene bryt enn 
 tidlegare»

–  Andre Gjerholm, redningsmann 
i Norsk Luftambulanse AS

• KVA ER AGA? 
Det er etablert 90 AGA (Air-Ground-
Air) basestasjonar som gjev dekning 
i luften. Basestasjonane har utvida 
rekkevidde, og når ut til ein radius 
på 83 km rundt stasjonen. Dette 
dekker tilnærma 100 prosent av 
fastlands-Noreg i 5 000 fots høgde 
over bakken. Basestasjonane gjev 
dekning opptil 8 000 fot over 
havet. AGA basestasjonane nyttar 
andre frekvensar enn dei rundt 
2100 basestasjonane i bakke-
nettet for å unngå forstyrringar 
på Nødnett. Det vert også nytta 
spesialtilpassa radioterminalar i 
helikopter og fly. Desse radioter-
minalane er  programmert med 
eigne AGA-innstillingar for å unngå 
 forstyrringar for brukarar på bakken.

Piloten kan gå og klar gjere  helikopteret 
 medan han vert informert om oppdraget. 
 Dette har stor betyding for responstida vår ved 
 oppdrag med høg alvorsgrad, fortel Gjerholm.

– Etter at AGA-nettet kom har dekninga 
i  lufta generelt og lydkvaliteten vorte betre, 
 fortset Gjerholm. 

Via AGA-nettet kan ein ringje både til 
 Nødnett og det ordinære bakkenettet frå lufta. 

– Dette gjer det mykje lettare å ha kontakt 
med blant anna sjukehus når vi er i lufta. Med 
det nye systemet opplever vi i langt mindre 
grad at samtalene bryt enn tidlegare, seier 
 Gjerholm. 

BIL I SJØEN. Gjerholm fortel om ein stor 
 redningsaksjon i Larvik etter at ein bil køyrde 
utanfor ferje kaia. Det vart kalla inn tre heli-
kopter. To frå  Lørenskog, eit direkte og eit for 
å  hente  dykkarar, og eit ekstra frå Arendal på 
grunn av dei  vanskelege vindforholda. I  tillegg 
vart det sendt  dykkarar i bil frå Drammen, og 

det var  lokale  utrykkingar frå naudetatane i 
Larvik. 

– Nødnett gjev gode samhandlingsmogeleg-
heiter. På grunn av dette kunne alle etatane 
som var på veg til Larvik bruke transporttida 
på koordinering oss i mellom. Dette gjorde 
blant anna at vi kunne avlyse helikopteret med 
 dykkarar frå Lørenskog. Dette vart gjort  fordi 
vi såg at dykkarane i bil frå Drammen ville 
kome fram fyrst. Ikkje minst gjorde kontakta 
over Nødnett at vi kunne førebu oss på kva som 
 venta oss når vi kom fram til ulukkesstaden, 
fortel Gjerholm. 

– Det har vorte mykje lettare å ha kontakt 
med brannvesenet, som er dei vi samhandlar 
mest med. Tidlegare var det vanskelegare med 
direktekontakt, det var ofte koordinerings-
personar som snakka med oss og som så snak-
ka med brannvesenet att. I tillegg til at dette 
tok lang tid, kunne verdifull informasjon gå 
tapt i mellomledda. Det har også vorte  lettare å 
samhandle med politiet, lokalt helse personell 

•
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og Røde Kors. Dette har særleg vorte lettare i 
grisgrendte strøk kor dekninga på det ordinæ-
re nettet ofte er mangelfull, fortset rednings-
mann Gjerholm.

 
KREV KONTINUERLEG UTVIKLING. Gjerholm har 
opplevd Nødnett med AGA- systemet som ei 
 solid oppgradering frå det  gamle helsenettet. 
Den erfarne redningsmannen peikar likevel på 
at det er rom for forbetringar. 

– Det har kome mange nye helikopter i 
norsk luftrom som nyttar AGA-nettet. Per i 
dag kan ein ha tre samtalar på same tid på ein 
base stasjon. Dette kan verte ei utfordring ved 
 større hendingar. Då kan det verte behov for 
fleire enn tre talegrupper på basestasjonen i 
dette  området. I tillegg kan talegruppene på 
tvers av basestasjonane sjå noko uoversiktlege 
ut for oss som flyr over store område.  Heldigvis 
syr AMK dette saman slik at alle relevante 
etatar er på same talegruppe under aksjonar. 
På  denne måten vert aksjonane tryggare og 

 raskare. Alt i alt har Nødnett med AGA-nettet 
vore ei  vesentleg betring, men det er framleis 
ein jobb å gjere,  avsluttar Gjerholm. 

DEKNING I FLYHØGDE. Gjennom grundig testing har 
ein lagt til rette for å få AGA-nettet til å  fungere 
optimalt for naudetatane i normale flyhøgder. 
Totalt har ein flydd 11 500 km i  helikopter for 
å teste signalstyrken og lydkvaliteten til nettet.

Ved letting, landing og lågtflyging kan luft-
fartøy også nytte basestasjonar for bakke-
nettet viss dei ikkje er innanfor rekkevidda til 
ein AGA-stasjon. Radionettet sin kompliserte 
design sørgjer for ein automatisk og saumlaus 
overgang mellom ulike typar basestasjonar. 
Dette sikrar brukarane best mogeleg dekning i 
alle høgder. •

• KVIFOR AGA? 
Det utbygde luftnettet for Nødnett 
skal føre til auka beredskap. 
Mannskap i lufta kan stå i kontakt 
med innsatsstyrkar på bakken 
på tvers av etatar og geografiske 
grenser. Nødnett skapar saumlaus 
samhandling mellom bakke og luft. 
Dette er avgjerande for at rednings-
mannskapa skal få gjere jobben sin 
og redde liv. 

• KVEN BRUKAR AGA? 
Per i dag vert AGA nytta av 
mannskap i ambulanseheli-
kopter hos Lufttransport og 
Norsk  Luftambulanse, politiheli-
kopter, brannslukkingshelikopter 
og i Forsvaret sine Sea King 
 redningshelikopter. 

• KORLEIS ER AGA BYGD? 
AGA-systemet består av egne 
 sendarar på rundt 90 av de 2100 
basestasjonane for Nødnett. Dette 
betyr at AGA-systemet, som bakke-
nettet, nyttar TETRA-standarden 
som tilbyr sikra, kryptert radiokom-
munikasjon i definerte grupper. 
Den fyrste pilotinstallasjon av 
TETRA- utstyr i ein luftambulanse 
vart  føretatt i januar 2012. AGA- 
systemet sto klart 10. september 
2015, på same tid som Nødnett.

• KVEN STÅR BAK AGA? 
Direktoratet for nødkommunikasjon 
er ansvarleg for bygging, drift og 
 forvalting av Nødnett, deriblant 
base stasjonene som gir dekning 
både på bakken og i luften (AGA). 
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AURLAND BRANNVERN i Sogn og Fjordane er 
det brannvesenet i Norge med ansvar for 
flest kilometer med veitunnel. Blant dem 

er Gudvangatunnelens 11,4 kilometer. Etter 
to store branner i tunnelen på to år, er brann-
sjef i Aurland Reinhardt Sørensen klar på at 
 Nødnett er et av de viktigste verktøyene de har.

–Forskjellen med og uten Nødnett er som 
natt og dag. I den første brannen visste ikke 
røykdykkerne hva som foregikk rundt dem. I 
den andre brannen var historien en helt annen. 
Vi hadde all informasjon hele tiden, sier han.

Sørensen vet hva han snakker om. I  brannen 
i 2013 var han leder for røykdykkerne som gikk 
inn i Gudvangtunnelen og mistet kontakten 
med mannskapene ute. I 2015 var han brann-
sjef og kommuniserte med røykdykkerne fra 
utsiden.

– Som røykdykkere i tunnelbrann føler 
man seg ekstremt alene. Det er dårlig sikt og 
 uoversiktlig miljø. Det er stein som løsner fra 

• NØDNETT I TUNNELER. Nødnett 
installeres for at nødetatene skal ha 
samband under innsats i tunnel, og 
for daglig ferdsel i tunnelen.
Opprinnelig skulle 154  tunneler 
få fast Nødnett-installasjon. 
 Utbyggingen er økt til å gjelde 
over 330 tunneler. Kostnaden 
for ekstrautbyggingen dekkes 
av  tunneleier, som i stor grad er 
 Statens Vegvesen. For å få dekning 
i tunnel monterer DNK opp egne 
sendere som kobles til strålekabler.

DEKNING I TUNNELER gis fra flere 
sendere, såkalt «dobbeltmating» 
og sørger for at det hvor som helst 
i tunnelen gis dekning fra begge 
sider. Dekning kan derfor opprett-
holdes ved enkeltfeil på sender eller 
strålekabel.
Nødnettutstyr installeres i tunneler 
som er lengre enn 500 meter med 
årsdøgntrafikk over 5000. Alle 
nye tunneler over 500 meter får 
 installert Nødnett.  
Korte tunneler under 500 meter vil 
kunne få dekning ved at signalene 
utenfra når gjennom tunnelen. 

DIREKTEMODUS

NØDNETT 
DEKNING

I TUNNELER UTEN DEKNING kan 
bruk av spesialradioer med gateway 
plasseres ved tunnelinngangene for 
å forsterke signalene fra utsiden og 
sende disse innover i tunnelen.

Den 5. august 2013  rykket 
brannvesenet i Aurland ut. Et 
vogntog i  Gudvangatunnelen, 
Norges nest lengste tunnel, stod i 
 flammer. Underveis i operasjonen 
 mistet røykdykkerne i tunnelen 
 kontakten med mannskapene på 
utsiden. Ingen hadde Nødnett.  
To år senere tok en turistbuss 
fyr i samme tunnel. 
 Kommunikasjonen brøt aldri. 
Nødnett var  nettopp installert. 

NÅR KOMMUNIKASJONEN 
BLIR LIVSVIKTIG
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BRANN I GUDVANGATUNNELEN.  
Brann vesenet i Aurland har rykket ut to 

ganger til brann i  Gudevangtunnelen.  
Her fra 2015 hvor en turistbuss tok  

fyr inni tunnelen.

• BRANN I GUDVANGATUNNELEN 
Gudvangatunnelen er Norges nest 
lengste veitunnel, på 11 428 meter.
I august 2013 begynte en trailer å 
brenne omtrent fire kilometer inn 
i tunnelen som ligger i Aurland 
i Sogn og Fjordane. 75 personer 
ble evakuert, og 28 personer ble 
behandlet for sterk røyk påvirkning 
på sykehus. Røykdykkerne fra 
Aurland brannvern mistet kontakten 
med mannskapet utenfor tunnelen 
da sambandskabelen smeltet i den 
ekstreme varmen som oppstod i 
brannen.

I AUGUST 2015 VAR DET EN NY 
BRANN i tunnelen. Denne gang var 
det en svensk turistbuss som tok 
fyr. Bussen hadde 24 passasjerer 
og en bussjåfør. Tunnelen hadde 
nylig installert Nødnett, som er 
konstruert mer robust enn de 
gamle  sambandsinstallasjonene. 
Røykdykkerne fra Aurland  brannvern 
mistet aldri kontakten med 
 personellet utenfor tunnelen.

tak og treffer biler. Da blir all informasjon du 
kan få verdifull.

I DEN FØRSTE BRANNEN i august 2013 var det 
en trailer som begynte å brenne flere kilo-
meter inne i den lange tunnelen. 75 personer 
ble  evakuert, og 28 personer var utsatt for så 
mye røyk at de måtte behandles på sykehus. 
 Nyhetsartikler fra hendelsen forteller om 
voldsom røykutvikling og skremte bilister som 
måtte snu i den røyklagte tunnelen. 

Nødetatene rykket inn i tunnelen med en 
ATV, to ambulanser og tre brannbiler. Da de 
kom inn mot den brennende traileren, hadde 
varmen fra brannen ødelagt ledningen til det 
gamle nødsambandet som var installert der.

–Vi hadde ikke mulighet til å få kontakt med 
omverdenen. Da vi kom inn i tunnelen mistet 
vi etter hvert kontakten med de som stod uten-
for. Det gjorde situasjonen veldig vanskelig for 
oss, sier Sørensen.

– Vi visste ikke hva vi skulle gjøre med 
 pasientene. Hvilken vei var det tryggest å gå ut? 
Hvordan er røyken spredt utover tunnelen? 
Hva gjør politiet, og venter helse personellet på 
oss ute? Vi manglet så mye informasjon.

Brannsjefen forteller at det ikke gikk opp 

for ham før han kom ut av tunnelen hvor mye 
nødetatene hadde mobilisert til brannen.

– Inne i tunnelen var vi i vår egen boble. Vi 
kjørte ut av tunnelen da vi var sikre på at ingen 
flere var igjen i tunnelen. Det var så rart å kom-
me ut derifra og se den enorme mobiliserin-
gen. Utenfor var det fullt av mennesker, biler 
og  helikopter, mens i tunnelen følte vi oss helt 
alene, sier Sørensen. 

DEN ANDRE BRANNEN i august 2015 startet med 
at en svensk turistbuss stoppet om lag 400 
 meter inne i tunnelen. Bussjåføren gikk ut 
for å prøve å slukke en brann i motorrommet 
med et brannslukningsapparat, uten å lykkes. I 
løpet av kort tid stod bussen i full fyr. Brann-
vesenet i Aurland rykket igjen ut til brann i 
 Gudvangatunnelen.

Brannvesenet skulle egentlig ikke ta i bruk 
Nødnett før to måneder senere, men var midt 
i en prøveperiode hvor de brukte det nye 
 systemet i øvelser. Derfor hadde de også med 
seg Nødnett-utstyr på utrykninger. Det viste 
seg å være gull verdt.

– Det ble veldig fort tydelig hvilket samband 
det var vi måtte bruke. Vi skrotet det gamle 
sambandet, Nødnett var helt overlegent. •
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HARDCORE KABEL. Nødnett-kabelen ble sterkt skadet i brannen i 2015, men dekningen falt ikke bort.

Nå hadde vi plutselig full oversikt over hva 
røykdykkerne, politiet og helsevesenet tenkte 
og gjorde, sier Sørensen..

– Jeg stod på utsiden av tunnelen og kom-
muniserte med røykdykkerne som gikk inn. De 
så at det var full fyr i bussen, men klarte ikke 
å slukke brannen. Røyken kom rett imot dem, 
sier han.

– Vi hørte hele tiden hva som foregikk i 
tunnelen, med klar tale hele veien. Vi fikk inn 
 direktebilder av det som foregikk, noe som også 
var nyttig for politiet til senere  etterforskning.

BRANNVESENET FIKK TIDLIG vite at det var folk 
i tunnelen. Sørensen fortalte NRK etter 
 hendelsen at de ikke klarte å nå menneskene 
fordi røyken i tunnelen var så tett.

– Det er det verste man kan oppleve. Etter 
hvert fikk vi kontaktet Veitrafikksentralen 
med beskjed om at de måtte snu luftingen i 
tunnelen. Da gikk røyken ut den andre veien, 
og vi fikk evakuert alle.

Nødnettet brøt aldri sammen. Rundt 
 hundre meter av strålekabelen brant opp, men 
et robust Nødnett-design, som sender radio-

signal fra flere punkter, sørget for at dekningen 
ble opprettholdt i hele tunnelen. 

ERFARINGENE FRA DE TO BRANNENE viser hvordan 
Nødnett øker tryggheten for trafikanter og 
nødetater i tunneler. Uten gode kommunika-
sjonslinjer kan situasjonen bli så uoversiktlig 
at nødetatene ikke kan rykke inn. 

Men Nødnett kan fremdeles forbedres. 
 Statens havarikommisjon for transport 
 skriver i deres rapport etter brannen i 2015 
at «innsatsen ble forsinket fordi det manglet 
direkte og uavbrutt kommunikasjon mel-
lom brann vesenet og VTS». Kommisjonen 
 mener  Veitrafikksentralen bør være tilknyttet 
 Nødnett og ha direkte kommunikasjon med 
nødetatene. Det er Sørensen i Aurland helt 
enig i.

– Hvis det er én ting som mangler ved 
 Nødnett, så er det at VTS ikke er koblet 
på.  Dersom de hadde vært det, kunne vi 
 sann synligvis ha snudd røyken og evakuert 
 tunnelen raskere. Dette synes jeg DNK bør 
gjøre noe med, sier han. •

«Vi hørte hele tiden hva som 
foregikk i  tunnelen, med klar 

tale hele veien.»

•
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TOR HELGE LYNGSTØL, direktør i DNK, forteller  
om arbeidet bak utbyggingen av Nødnett - 
det landsdekkende mobilnettet for nød- og 
 bered skaps kommunikasjon i Norge. Vi ser også  
på hvilke utfordringer Nødnett står ovenfor med 
tanke på fremtidens ekstremvær og hva DNK 
gjør for å sikre størst mulig samfunnsnytte av 
 investeringene i Nødnett. 
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REDDET LIV. Tor Helge 
Lyngstøl har vært ansvarlig for 
implementering av Nødnett i 
snart 20 år, siden 1998. 
– I dag er det flere som sier 
at Nødnett har reddet liv.
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KATALYSATOR

På midten av 90-tallet begynte varsellampene å 
blinke. Nødetatene trengte nye og bedre måter 
å samhandle og kommunisere på. Det skulle ta 
20 år før løsningen var klar. Nødnettets rolle er 
å knytte viktig og riktig kompetanse sammen 
i avgjørende situasjoner. Mange vil mene Tor 
Helge Lyngstøl (65) har spilt den samme rollen 
i arbeidet med å få på plass Nødnett.

I LOKALENE TIL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON 
(DNK) sitter direktør Tor Helge Lyngstøl. Han har viet 
18 år av karrieren sin til utvikling og  implementering 

av det vi i dag kjenner som Nødnett. 
– Jeg husker jeg ble intervjuet av ComputerWorld 

i begynnelsen av prosjektet. Da snakket vi om et 
 5-årsperspektiv. Det skulle jo ta litt lenger tid enn 
det. Hvis noen hadde sagt til meg hvor mange år dette 
 skulle ta, så hadde jeg antakelig ikke gjort det. 

20 år har gått siden Direktoratet for brann 
og eksplosjonsvern, politiavdelingen i Justis-
departementet og Statens helsetilsyn ble enige om 
at de trengte nye kommunikasjonssystemer. Og at 
de hadde mange felles behov. To år senere, i 1998, 
sa Tor Helge ja til stillingen som ansvarlig for å lage 
 grunnlaget for en spesifikasjon for nødnettet. Det 
skulle forme livet hans. Og livet til de som har dratt 
nytte av  Nødnett. 

– I dag er det flere som sier at Nødnett har reddet liv. 
Og det har det nok. 

MILLIARDSJOKK. For seks millioner kroner skulle Tor 
Helge lage spesifikasjonen som skulle brukes til å gå til 
anskaffelse av den nye løsningen. Det ble fort klart for 
dagens leder av DNK at forvaltningen var noe  annet 
enn det private næringsliv. Og at penger ville bli et 
 viktig spørsmål. 

– Det første spørsmålet jeg stilte meg var jo «hva 
kommer det til å koste å bygge et sånt nett i Norge?» 
Det var det ingen som visste på det tidspunktet. 

En rapport fra 1996 hadde antydet at et fellesnett 
for brann, helse og politi ville koste 800-900 millioner 
kroner. Rapporten var imidlertid utarbeidet før nød-
etatenes krav til radiodekning, tunneldekning og 
 andre essensielle funksjoner lå på bordet.

– Da det etter hvert kom frem at det ville koste rundt 
3,6 milliarder kroner, var det mange som fikk sjokk. Vi 
kunne sikkert lagt oss på et lavere nivå, men det var 
ikke noe poeng å lage et nett som ikke hadde samme 
dekning som mobilnettene pluss litt til. Anslaget 
 gjorde prosjektet til en tyngre sak å løfte økonomisk.

INNSAMLINGSAKSJON.– Jeg var veldig sta i begynnelsen. 
Jeg skulle få det til.

Tor Helge karakteriseres av mange som primus 
motor bak realiseringen av Nødnett i Norge. Det er 
lett å forstå at noen måtte ta ansvar og gjøre prosjektet 
til sitt eget. Stå løpet ut, og ta de tøffe kampene. Sørge 
for fremdrift. 

– Vi måtte presentere noe det gikk an å ta på for 
at vi skulle få fremdrift. Noe folk kunne bruke. Når 
man kjører på en vei merker man om den er rett  eller 
 svingete, og om den er humpete. Men ingen kan se 
tele nettene. Så jeg mente det var nødvendig å •
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 kjøre et pilotprosjekt. Problemet var at vi 
ikke hadde noen penger. 

Tor  Helge gikk ut i markedet med et åpent 
 dokument, hvor han etterspurte ressursbidrag 
til et pilotprosjekt. Den første testen av det som 
skulle bli det største telekomprosjektet i norsk 
beredskapshistorie ble en realitet etter en god 
gammeldags innsamlingsaksjon. Fra privat-
markedet. Telenor og Nokia ga piloten gratis til 
staten.

– Piloten ble et gjennombrudd.  Radiosystemet 
dekket Trondheim by, og området fra Melhus 
helt ut til Ørlandet og Værnes. Og det som var 
grunnleggende viktig, var at brukerne dermed 
forstod hvilken nytte dette systemet kunne ha 
for dem.   

Ballen hadde begynt å rulle. Mangel på 
 penger gjorde imidlertid at piloten måtte tas ned 
etter testen. Det til tross for at mange nok helst 
så at den ble værende. 

SLAG I SLAG. I 2004 fikk Justisdepartementet 
Stortingets tillatelse til å hente inn tilbud på 
et landsdekkende nødnett. To år senere vant 
Siemens konkurransen om utbygging av  første 
trinn, med opsjon for å bygge i hele landet. 
Nå skulle det aller først bli Nødnett i politi-
distriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker, Bærum, 
Søndre Buskerud og Østfold. 

Men det skulle gå en stund fra da, til  Stortinget 
vedtok full nasjonal utrulling? 

– Ja, systemet måtte evalueres grundig før 
en gikk videre. Og du kan si mye positivt om en 
slik fremgangsmåte, men det dro ut prosjektet i 
tid med noen år. Etter første utrulling hadde vi 
 veldig moment, så pausen ble krevende. 

Brukerne var med hele veien. DNK-sjefen 
trekker frem en historie fra politiet på  Østlandet, 
hvor den ansvarlige for nødnettimplementering 
i politiet tok en risiko og gikk over til det nye 
 nettet tidlig, når han oppfattet det nye nettet 
som bedre enn det gamle.

– Han visste det gjenstod noen problemer, 
blant annet med dekning ved Ekeberg på grunn 
av interferens fra Nesodden. Men så sa han «vi 

gjør det». Politiet tok Nødnett i bruk som hoved-
samband. Det er litt sånn når vi skal gå i gang 
med noe nytt. På et tidspunkt må vi bare si «godt 
nok». 

BRED INVOLVERING. Engasjementet og  involvering 
fra brukere har vært viktig for fremdriften i 
 prosjektet. 

– Etter piloten ble nødetatene mer inkludert 
og involvert i arbeidet. De satte flere ressurser 
på. Alle nødetatene har bidratt tungt inn i spesi-
fikasjonen og har stort eierskap. De som bruker 
Nødnett i dag, rapporterer om at de er fornøyd. 
Og det er bra. 

Prosjektet har vært omfattende. Både i plan-
leggingsfasen, anskaffelsesfasen og i implemen-
teringsfasen. Alt utstyr på alle landets 110, 112 og 
113-sentraler er byttet ut. Det samme gjelder alle 
legevaktsentraler og akuttmottak på sykehus. 
Omtrent 50 000 terminaler finnes på nettet. 

– Men det har ikke bare vært lett. 
Tor Helge tar en liten pause. Veier ordene 

sine. Involveringen har vært viktig. Men også 
utfordrende. 

– Nødetatene har jo selvsagt vært opptatt av å 
få dekket sine behov. Det er naturlig. Når mange 
mennesker blir spurt om hva de vil ha, kom-
mer det mange krav. Og mengden krav har vært 
 utfordrende. 

Han snakker med et oppriktig og varmt 
 engasjement om Nødnett. Men det har kostet å 
få gjennom Nødnett i konkurranse med mange 
andre gode formål.

MYE KRITIKK. Ingen store offentlige  prosjekter 
får som kjent dure og gå alene uten oppsyn. 
 Nødnettprosjektet var intet unntak. Som et 
milliard prosjekt har det tiltrukket seg mange 
meninger. For Tor Helge har det betydd flere 
opphetede diskusjoner i det offentlige rom. Og 
noen søvnløse netter.

– Det har vært noen tunge stunder, det har det. 
Nå er det jo en gang sånn at når vi jobber med 
folkets penger, er det naturlig at mange bryr seg. 
Men det er også lett å kritisere statlige prosjekter. 

Med sine nær to meter på sokkelesten, og 
en seriøs fremtoning, fremstår ikke Tor Helge 
Lyngstøl som en person som tar seg nær av 
 kritikk. Inntrykket er imidlertid ikke riktig. De 
offentlige diskusjonene har påvirket ham. 

– Vel, jeg er et følelsesmenneske. Så jeg kan gå 
i kjelleren. Men jeg kommer veldig fort opp igjen. 
Jeg har snakket med mange folk som har vært 
fremstilt i offentligheten på en negativ måte. Og 
jeg stiller i blant spørsmålet, «får du sove om 
natta?» Svaret er ofte nei. Det var flere ganger jeg 
våknet klokken tre om natten uten å få sove igjen. 

Du har holdt på med dette i mange år nå. 
 Påvirkes du på samme måte? 

• FAKTA
Navn: Tor Helge Lyngstøl
Alder: 65 år
Stilling: Direktør, Direktoratet for 
nødkommunikasjon 
Status: Gift, fire barn
Utdanning: Sivilingeniør fra NTH  
(nå NTNU)
Tidligere ansatt: Oslo Lysverker/Oslo 
Energi, Oslo Energi Tele/El Tele Øst 
og Justisdepartementet 
Fritid: Fotografering, biler, dyr og 
familie

Mener: – Man skal gjøre ting 
 ordentlig her i livet. Og stå for det. 
Det er lett å kritisere andre dersom 
man selv ikke har tenkt å ta ansvar. 
Odd Einar Dørum sa til meg en 
gang at «har du sagt noe til meg, så 
tar jeg det med meg videre».  
Det du sier betyr noe, og det du sier 
må du stå for.

«Folk måtte ha noe 
 fysisk å ta på for at 
vi skulle få fremdrift. 
 Piloten ble et gjennom-
brudd. Brukerne forstod 
hvilken nytte Nødnett 
kunne ha for dem.»

•

•
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FØLELSESMENNESKE. Direktør i 
DNK legger ikke skjul på at det har 
vært noen tunge stunder.  
– Jeg er et følelses menneske. Jeg 
kan gå i kjelleren, men jeg kommer 
veldig fort opp igjen, sier Tor Helge 
Lyngstøl.
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MANGE INTERESSER.  Fotografering 
og hunden er blant hans store 
lidenskaper. Likevel er det jobben 
som opptar Tor Helge Lyngstøl 
mest. – Jobb har betydd veldig 
mye for meg. Det hadde vært 
veldig gøy å lose neste generasjons 
nødnett helt i mål.

FO
TO

 G
AU

TE
 G

JØ
L 

D
AH

LE

36 NØDNETTRAPPORTEN



SAMFUNNSNYTTE

NØDNETTRAPPORTEN

– Jeg går nok ikke like fort i kjelleren nå 
som før. Men jeg kan jo selvfølgelig bli stresset. 

SAMFUNNSOPPDRAGET. Selv om det aldri var  planen 
at han skulle jobbe med Nødnett så lenge, er det 
mer enn tilfeldigheter som har holdt Tor Helge 
tilbake. 

– Det med jobb har betydd veldig mye for meg. 
Du må like det du driver med. Og så synes jeg det 
er OK å ha satt spor. Jeg har vært opptatt av at 
det du skal gjøre, det skal være litt ordentlig her 
i livet. 

Han snakker ikke bare for seg selv. 
– Hvis du spør folk her på huset, så hører du 

det samme. De er stolt over det de har fått til, og 
at vi har bidratt til noe. Det er viktig. At vi har 
gjort noe samfunnsnyttig.

Under intervjuet i lokalene i Nydalen 
 kommer Tor Helge tilbake til de ansatte ved flere 
anledninger. Om hvordan de har samlet viktig og 
god kompetanse fra ulike fagmiljøer. 

– Det har vært ekstremt viktig for oss å til-
trekke rett kompetanse. Folk i DNK kommer fra 
 Telenor, Netcom, Teleplan og fra sambands siden 
i Forsvaret, og fra andre offentlige og  private 
virksomheter. Det har vært viktig å være et miljø 
som har klart å tiltrekke dyktige og motiverte 
folk. Å være i Oslo har vært vesentlig for rekrut-
teringen. Her finnes de erfarne telekom-folkene. 
Å flytte seg fra Netcom i Nydalen til oss i Nydalen 
er ikke et stort skritt. 

I dag er det 91 ansatte i DNK. Det er 90 flere 
enn da Tor Helge startet alene. 

– Jeg kom inn i forvaltningen som én  person, 
til et departement med fokus på straffe-
sakskjeden. Og så skulle jeg skaffe riktig kom-
petanse til et stort telekomprosjekt. Det var 
 utfordrende.  Staten er vanligvis ikke lønns-
ledende. Oppgaven, og hvor interessant den 
er, har vært l okkemiddelet. I etterkant kan vi 
si at vi har lyktes med å plassere staten som en 
 spennende aktør i telekommunikasjons-Norge. 
Det at vi har hatt et lite og konsentrert fagmiljø 
tror jeg også har gjort det attraktivt. 

EN STOR FØLELSE. I 2011 kom det de hadde ventet 
på. Vedtaket fra Stortinget om nasjonal utrulling 
av Nødnett. Fem år etter første utrulling skulle 

hele Norge få ta del i det som startet som et lite 
prosjekt. 

– Vi var i Stortinget og fikk et vedtak om lov 
til å bruke 4,7 milliarder kroner. Det var en stor 
følelse. 

I dag er samtlige nødetater og en rekke viktige 
samvirkeaktører på Nødnett. De kan snakke på 
tvers av geografiske og organisatoriske grenser. 
Raskere, og med bedre dekning. Et samarbeid 
kalt ISI, hvor norske og svenske nødetater kan 
samhandle på hvert sitt nødnett over grensen, er 
til og med opprettet. 

– Nå er jeg kanskje inhabil, men jeg er enig 
med Trond Giske, som i stortingsdebatten om 
Nødnett i forkant av vedtaket sa at dette er det 
største tiltaket for å øke samfunnssikkerheten i 
Norge på mange år. 

VEIEN VIDERE. Nødnettprosjektet er ferdigstilt. 
I løpet av 2017 er ansvaret for nød– og bered-
skapskommunikasjon og Nødnett overført til 
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap (DSB). DNK avvikles som eget direktorat, 
men beholder plasseringen i Oslo. Tor Helge 
Lyngstøl går inn i DSBs ledergruppe. 

– DSB har et bredt samordningsansvar innen 
samfunnssikkerhet, og DNK i DSB er et godt 
utgangspunkt for videreutvikling av Nødnett 
som beredskapsverktøy. Men med Nødnett 
 kommer arbeidsoppgaver som krever at vi må 
være tett på nettet og brukerne til enhver tid, 
og ta  avgjørelser i sann tid. DNK likner en tele-
operatør, men for kritisk kommunikasjon. Utfall 
kan ha store konsekvenser. Dette er en rolle DSB 
ikke har hatt før. 

Så, hva er viktig for videreutviklingen av 
 Nødnett?

– Et mobilnett som Nødnett blir aldri helt 
 ferdig. To ting vil bli viktig fremover, å vedlike-
holde systemet vi har, og å tilpasse det til nye 
 generasjoner. På vedlikeholdssiden vil det bli 
krevende å få gjennomslag for investeringer i 
noe som oppfattes som ferdig.  

Og for den nye generasjonen? 
– Vi må tenke fremover. Fremtidens genera-

sjoner i nødetatene kommer til å stille strengere 
krav. Spesielt tror vi det blir viktig med bredbånd 
og datatilknytning, slik at man kan overføre 
 bilder, filer og video. Og det må være mobilt og 
 tilgjengelig overalt. 

Han har vært der i 18 år. Da Tor Helge startet 
var Nokia-telefoner det store. Nå er Nokia dødt. 
Smarttelefoner har tatt over. 

Er du klar for neste etappe?
– Jeg skal stå på for nød- og beredskaps-

kommunikasjon så lenge jeg er her. Det hadde 
vært veldig gøy å lose neste generasjons nødnett 
helt i mål. I blant skulle jeg ønske jeg var ti år 
 yngre. •

«Nødnett blir aldri 
helt ferdig. Man må 
vedlikeholde systemet, 
og tilpasse det nye 
generasjoner.»

«DNK i DSB  
er et godt  
utgangspunkt 
for videre-
utvikling av 
Nødnett som 
beredskaps-
verktøy.»

•
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STORMEN DAGMAR. Årdal 
i Sogn og Fjordane er 
blant tettstedene som 
ble isolert etter stormen 
Dagmar. Trær veltet, biler 
og båter skadet og veiene 
rundt Årdal ble stengt for 
trafikk.
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EKSTREMVÆR
Dagmar, Nina og Tor. De har alle rast innover landet med orkan i  

kastene, og etterlatt seg store ødeleggelser. Også Nødnett har fått kjenne på de 
ekstreme kreftene. Selv det mest robuste kan være sårbart for vær og vind. 

 Det forventes flere ekstreme værsituasjoner i fremtiden.  
Spørsmålet er om Nødnett er forberedt?

SAMFUNNSNYTTE
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I 
NORGE HAR VI MYE UVÆR. Av og til er det så 
 ekstremt at det får navn. Senest i januar 
2016 blåste Tor over store deler av landet, og 
satte rekord for den kraftigste vinden målt 
av Meteorologisk Institutt på norskeky sten. 

Mer vær skal det bli. Statsmeteorolog John 
Smits har gitt oss værvarselet for fremtidens 
Norge, og ifølge ham er det spesielt to  typer 
 ekstremvær som kommer til å prege  landet.  

− For det første har vi ekstremvær i form av 
vind. Norge vil fortsatt være utsatt for  kraftige 
stormer på senhøsten og vinterstid. Dette 
 kommer av at vi bor midt under den såkalte 
 polarfrontsonen. Her i nord beveger lavtryk-
kene seg raskt og blir spesielt kraftige der de 
rammer, sier statsmeteorologen. 

For det andre spår Smits at kraftig nedbør vil 
prege fremtidens ekstremvær.

– Målinger viser tydelige signaler om at vi 
vil oppleve en økning i nedbør. Det vil også bli 
flere tilfeller med kraftig nedbør. Dette henger 
sammen med tydelige signaler om en tempera-
turøkning. Med andre ord er det meget sann-
synlig at vi vil oppleve mer nedbørsrelatert 
ekstremvær.

NÅR EKSTREMVÆRET HERJER må ofte flere nød- 
og beredskapsaktører i aksjon. De vanskelige 
 forholdene stiller høye krav til både nødeta-
tene som ivaretar folks liv, helse og sikkerhet, 
og til mannskapene som holder kritisk infra-
struktur oppe. For flere av aktørene er Nødnett 
et helt sentralt verktøy, og de er høye krav og 
 forventninger til at nettet skal fungere. Under 
alle  forhold. Alltid. 

– Nødnett er verktøy nummer én for 
 redningsressursene. Enten de er ute for å 
 rydde opp, redde liv, sikre  fremkommelighet 
eller gjenopprette strøm. Spesielt i så 
 omfattende situasjoner som ekstremvær. De 
er helt  avhengige av pålitelig kommunikasjon, 
 understreker  Cecilie Løken, avdelingsdirektør 
i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) 
med ansvar for den tekniske forvaltningen av 
Nødnett. 

Hun forteller videre at norsk topografi og 
 avhengigheten av eksisterende infrastruktur, 
gjør det krevende å drifte Nødnett.

− Med så stor flatedekning som Nødnett har, 
må enkelte basestasjoner ligge i områder uten 
vei og strøm. Her kan værforhold gjøre det 
 vanskelig både å rette feil og å få etterfylt driv-
stoff. Nødnett ble bygget så robust som bud-
sjettene tillot, men erfaringer fra ekstremvær 
de siste årene viser at selv Nødnett kan være 
 sårbart for kraftig vind og nedbør. 

Til tross for innebygde mekanismer for å 
sikre robusthet er det ifølge Løken spesielt 
to sårbarheter i nettet som kan føre til utfall: 
strømutfall på selve basestasjonen eller brudd 
på transmisjonen, dvs. telelinjene frem til 
 basestasjonene. 

– Ekstremvær rammer ofte  strømtilførselen 
i et område. Alle Nødnetts basestasjoner har 
mellom åtte og 48 timer nødstrøm, men i 
 enkelte tilfeller er ikke dette tilstrekkelig og vil 
føre til utfall i nettet.

−Nødnett er avhengig av telelinjer leid fra 
kommersielle operatører for å sende et radio-
signal fra en basestasjon til en annen. Disse 
 linjene har varierende nødstrømkapasitet, 
fortsetter hun. 

−Nødnett er bygget med redundant transmi-
sjon, det vil si at det alltid finnes en reserve-
linje. Men i tilfeller hvor mange linjer har utfall 
samtidig, vil det kunne medføre problemer for 
Nødnett. 

Ødeleggelser av utstyr på hver enkelt 
 basestasjon vil også kunne føre til utfall. 

– Transmisjonen kan også brytes hvis 
 antennene på basestasjonene eller  speilene 
som  henger i radiomastene blåses ut av 
 posisjon, iser til, eller knuses. Nedbøren kan 
ogs å bli så krafting at sikten mellom to signal-
punkter forsvinner og dermed hindrer signalet 
fra å nå frem, forteller Løken.

TOR TRAFF NORSKEKYSTEN fredag 29. januar 2016. 
Ni fylker ble berørt, hardest rammet var Sogn 
og Fjordane og Møre og Romsdal. Kyststrøk 
og høye fjelltopper fikk den kraftigste vinden, 
og Kråkenes fyr i Sogn og Fjordane satt vind-
rekord med en middelvind på 48,9 sekund-
meter.  Orkan regnes fra 32,7 sekundmeter. 

• ERFARINGER FRA TOR
Under ekstremværet Tor hadde 
til sammen 121 basestasjoner 
utfall som følge av uværet. 
Utfallene skyldtes i 20 % 
av tilfellene strømbrudd på 
Nødnett sine egne radiolinjer 
og i 80 % av tilfellene brudd på 
 transmisjon. En stor andel av 
transmisjonsbruddene skyldtes 
igjen strømbrudd i linjene leid 
fra de kommersielle telenettene.

• NØDNETT INFRASTRUKTUR  
UNDER EKSTREMVÆR
Nødnett er bygget for å være et 
svært robust radionett. Det er 
likevel ikke mulig å ha en oppetid 
på 100 %. Det skjer utfall i Nødnett 
i likhet med andre telenett. 
Noen av styrkene til Nødnett 
er god nødstrøm; det er bygget 
2 døgn nødstrøm på 15 % av 
 basestasjonene, 20 timer på 8 %  
og  8 timer på de resterende.

Nødnett sine 2060  basestasjoner 
koblet sammen i ringer med to 
transmisjonslinjer inn til alle 
basestasjoner - såkalt redundans. 
Blir det brudd på en av linjene, for 
eksempel ved graveuhell, er den 
andre linjen fremdeles operativ. Det 
må to samtidige brudd/feil til for at 
en eller flere basestasjoner mister 
kontakten med resten av nettet.

En sårbarhet er derimot at Nødnett 
ikke har et eget transmisjonsnett, 
men benytter seg også av den 
kommersielle infrastrukturen, hvor 
linjebrudd er en del av hverdagen. 
Reservestrømberedskapen i disse 
leide linjene er svært varierende, 
slik at både kortere og lengre 
 strømbrudd kan føre til utfall.

Nødnett er bygget med en 
teknologi som gir muligheter for 
 kommunikasjon lokalt dersom det 
ikke oppnås kontakt med resten av 
nettet, både direkte mellom radioer 
og lokalt innen dekningsområdet fra 
en basestasjon. Dette er en viktig 
sikkerhetsforanstaltning i Nødnett, 
og gjør det mulig for brukerne å 
kommunisere lokalt, dersom de er 
koblet mot samme basestasjon.
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CECILIE LØKEN leder avdeling for teknisk forvaltning i DNK

«Skal vi møte 
 forventningene i 
fremtiden må vi 
 fortsette å investere  
i Nødnett»

– Cecilie Løken

• DNK har gjennomført en rekke 
tiltak basert på  evalueringene 
etter ekstremværet Tor:
• Utført forbedringer i det årlige 
vedlikeholdsprogrammet for 
Nødnett infrastruktur
• Bedret rutiner mellom drifts-
operatør og feltmannskap for 
å styrke bemanningen under 
ekstremvær
• Utført forbedringer i informa-
sjonssystemer og kartløsning for 
å gi et bedre situasjonsbilde for 
dekning/utfall for brukerne
• Satt opp beskyttelse på enkelte 
utsatte radiolinjespeil for å være 
bedre rustet til vinterstid
• Bedret opplæring av felt-
mannskap på kjøring med 
beltekjøretøy, samt fått en 
bedre merking av kjøreruter for 
 snø scooter/beltekjøretøy 

Minst 31 000 husstander mistet strømmen i 
løpet av kvelden.

Tor påvirket også Nødnett. Nærmere 1200 
av nettets 2060 basestasjoner er lokalisert i de 
områdene som ble rammet. Totalt hadde 121 
basestasjoner utfall som følge av uværet. 

– Det er ikke mulig å realisere et nett med 
100 prosent oppetid. Selv om Nødnett er  bygget 
robust, viser erfaringene at utfall ikke er til 
å unngå under ekstremvær. Erfaringene fra 
Tor  bekreftet langt på vei de sårbarhetene vi 
 allerede hadde identifisert og arbeidet med 
å utbedre. Brudd på transmisjon forårsaket 
 utfallet for 80 prosent av basestasjonene som 
hadde nedetid.

DNK og leverandørene arbeidet fort løpende 
under uværet for å utbedre feil i nettet. Drifts-
sentralen hadde økt bemanning og bakkemann-
skaper sto klare til å rykke ut på kort varsel til 
basestasjonene. Tross de krevende forholdene 
var de ute og rettet på antenner for å få nettet 
opp igjen. 

EVALUERINGENE I ETTERTID av ekstremværet 
 bekreftet svakheten med nødstrømkapasiteten 
i de leide linjene. Strømbrudd forårsaket også 
enkelte utfall i Nødnett ved at basestasjoner 
gikk tom for nødstrøm.

– Vi har ikke alltid tilgang på informasjonen 
fra teleoperatørene om hvilke punkter i de 
 leide linjene som mister strømmen, og dette var 
spesielt problematisk, sier Løken.

Evalueringene viser også at manglende 
 dekning fra Nødnett under Tor ikke resulterte 
i kritiske situasjoner for nødetatene. Likevel 
er det en bekymring blant beredskapsaktørene 
om hva som kan skje hvis Nødnett-dekningen 
forsvinner under neste uvær. 

− Dersom Nødnett skal være samfunnets 
kommunikasjonssystem for samhandling og 
ledelse i og mellom beredskapsorganisasjoner 

under kriser, så må Nødnett være operativt 
så lenge krisesituasjonen varer. Siden vi kan 
 forvente oss mer ekstremvær i fremtiden er det 
derfor nødvendig at robustheten i nettet økes, 
forklarer Løken. 

DNK er allerede i gang med en rekke tiltak. 
– Vi har sett på vedlikeholdet av   basestasjoner, 

og tekniske tiltak på utsatte  antenner og speil 
for å være bedre rustet vinterstid. Vi installerer 
også ekstra nødstrøm på en del  basestasjoner 
i  Midt-Norge, Nord-Trøndelag og Nordland, 
 gjennom et samarbeid med lokale selskaper. 

DNK arbeider også med å få på plass 
bedre rutiner mellom driftsoperatør og felt-
mannskap for å tilpasse bemanningen ved 
 ekstremvær. Merkingen av kjørerutene opp til 
 basestasjon ene skal også bedres.

På spørsmål om hva som er det viktigste  
 tiltaket for å hindre utfall i Nødnett, og spesielt 
med tanke på ekstremvær, er Løken klar:

– Vi trenger bedre transmisjonsløsninger. 
Avhengigheten av de kommersielle  tele linjene 
er den største årsaken til utfall. Det er et 
 tankekors. •
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«Erfaringene fra  
Tor bekreftet langt  
på vei de  sårbarhetene 
vi allerede hadde  
identifisert og arbeidet 
med å  utbedre»

– Cecilie Løken
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• Hvilke tiltak gjør 
andre infrastruktur-
eiere i Norge, med 
tanke fremtidens 
vær?
• ASLE SVANØE, LEDER FOR DIVISJON 
SIKKERHET, GROSSISTSALG OG REGU-
LATORISK, TELENOR 

– Stilt overfor stadig mer avanserte 
trusselsaktører, og mer ekstremt 
vær investerer Telenor i beredskap 
og styrker sikkerheten i samfunns-
kritisk digital infrastruktur. Vi 
investerer over 4 milliarder årlig i 
infrastruktur, og forsterker og forbe-
drer kontinuerlig våre nettverk for å 
sikre redundans, reservestrøm, og å 
redusere risiko for utfall. Vi vil fort-
sette å styrke vår cybersikkerhet og 
beredskap både med kompetanse-
bygging, styrket analysekapasitet og 
investeringer i infrastruktur. 
Stormen Tor førte til store 
 belastninger på telenettet.  
58 basestasjoner, mer enn 1750 
telefonikunder og 1800 bredbånds-
kunder ble berørt, primært som 
følge av utfall på ekstern kraft. For 
de fleste kundene ble situasjonen 
normalisert etter 3 dager. 

• KJETIL SØRLIE, LEDER SIKKERHET 
OG BEREDSKAP, STATNETT 

I Statnett er det et gjennom gående 
prinsipp at én feil ikke skal føre 
til utfall. Dette gjelder helt fra 
kraftsystemet, og ned til enkelt-
komponenter i de enkelte anlegg. 
Som regel tåler vi også flere enn 
to feil. Dette gjelder i strømnet-
tet, og i sambandsnettet. Det er 
derfor flere lag med redundans. 
Hvis vi først får feil, så har vi 
flere hundre beredskaps planer som 
gjør oss  forberedt til å håndtere 
ekstraordinære hendelser. Det er 
beredskapsplaner helt fra hvordan 
beredskapsledelsen håndterer en 
hendelse, til hvordan det ageres 
lokalt på det enkelte anlegg. Disse 
øver vi på flere ganger i året. I 2016 
er det over 90 øvelser med stort og 
smått. Vi legger også vekt på å være 
uavhengige av eksterne ved at vi har 
eget mannskap fordelt rundt om i 
landet, klare til å reparere og til å 

komme raskest tilbake til normal-
tilstand. Vi er heller ikke avhengige 
av kommersielle nett for samband. 
Vi har vårt eget landsdekkende sam-
bandssystem med egen nødstrøm. 
Ved varsel om ekstremvær hever vi 
beredskapen. Det blir da sendt ut 
varsel om at alle med et operativt 
ansvar må gjøre nødvendige tiltak 
for å møte uværet. I tillegg avsluttes 
vedlikehold, og vi tar kontakt med 
andre kraftselskaper for å forberede 
mulige tiltak hvis noe skjer. Vi har 
også myndighet til å koble ut større 
områder for å redde mest mulig 
forsyning hvis situasjonen tilsier det.
Statnett er indrefileten av kritisk 
infrastruktur. Vi tar derfor sikkerhet 
og beredskap veldig seriøst.

• SVERRE KJENNE, DIREKTØR SIGNAL 
OG TELE I JERNBANEVERKET

– Vår største sårbarhet ligger i 
trefall på kraftnettet eller at radio-
linjespeil blåses ut av posisjon. I 
tillegg er det en risiko for skade på 
framføringsveier for fiber ved flom 
eller ras. Dette kan føre til brudd på 
fiberkabelen. 

Derfor har vi etablert nye fiberkabler 
og flere føringsveier, og opprustet 
tekniske rom med routere med for-
lenget batteritid. Dette har gitt oss 
enda mer redundant  transmisjon. 
Alle sitene våre har minimum 
8 timer reservebatteri og vi har 
nødstrøms-generatorer fordelt rundt 
i landet i tilknytning til montør baser 
som er tilgjengelige ved behov. 
Løsningen har vist seg å fungere i 
praksis.

En opprustning av de kommersielle tele-
linjene i hele landet er en omfattende oppgave 
som Løken mener må på agendaen i samfunns-
debatten. 

− Gjennom blant annet Lysneutvalget er det 
satt fokus på samfunnets sårbarhet  gjennom 
avhengighet av Telenors kjernenett, men 
for Nødnett sin del er det vel så viktig å sikre 
 robuste telelinjer, også i distriktene, og helt 
frem til hver enkelt stasjon.

DNK ser nå på mulighetene for å erstatte de 
meste sårbare innleide linjene med egne radio-
linjer. 

− Det innebærer at vi setter opp antenner og 
speil selv, som dermed blir tilkoblet vår egen 
nødstrøm. Da vil sjansen for transmisjons-
brudd minke betraktelig, understreker Løken.

FREMTIDENS VÆRUTSIKTER UTFORDRER stabiliteten 
i Nødnett. Mer snø og vind kan gjøre det enda 
mer krevende å holde både strøm- og trans-
misjonslinjer operative. I tillegg vil det være 
 vanskeligere å komme frem til utsatte base-
stasjoner på fjellet for å rette feil.

Statsmeteorolog John Smits forklarer at 
klima endringene paradoksalt nok vil føre til 
mer snø i høytliggende strøk og innover i landet. 

– Temperaturen har ennå ikke steget nok til 
at nedbøren faller som regn i fjellet i vinterhalv-
året. Tvert imot vil det komme mer snø i tråd 
med at nedbørsmengden øker i en overgangs-
fase på rundt i 20–50 år, sier Smits.

Brukerne har klare forventninger om at 
Nødnett skal tåle ekstremvær bedre enn andre 
kommunikasjonsløsninger. 

− Skal vi møte disse forventingene i  fremtiden 
må vi fortsette å investere i Nødnett,  avslutter 
Løken. •

•
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N
ØDNETT EGNER SEG FOR FLERE enn 
kun nødetatene. Direktoratet for 
nødkommunikasjon (DNK) har 
ansvaret for at også andre viktige 
samfunnsfunksjoner har tilgang 
til Nødnett. Dette innebærer både 

oppfølging av de som  allerede bruker Nødnett, 
samt å sikre at nye brukere kommer inn.
Alle organisasjoner med et ansvar for sam-
funnssikkerhet 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. 

– Flere brukere i Nødnett gir mer effektivt 
samvirke på tvers av sektorer, organisatoriske og 
geografiske grenser. DNK arbeider derfor for å 
legge til rette for at de riktige ressursene får mu-
lighet til å ta Nødnett i bruk, forteller Nina My-
ren, avdelingsdirektør for Kunder og  beredskap 
i Direktoratet for nødkommunikasjon.

Målet er at alle med et nød- og beredskaps-
ansvar skal være tilknyttet Nødnett innen 2020. 

– Blant annet har vi startet et pilotprosjekt 
i samarbeid med fylkesmennene i Vestfold 
og Sogn og Fjordane. Erfaringene fra dette 
 prosjektet skal danne grunnlaget for et effektivt 
innføringskonsept for den videre utrullingen 

i resten av landet. I tillegg vil pilotprosjektet 
gi oss viktig kunnskap og erfaring om  hvordan 
Nødnett kan gjøre samvirke og sam arbeid 
 lettere under kriser og uønskede  hendelser, 
fortsetter Myren.

DET KAN VIRKE SOM EN ENKEL sak å ta inn nye 
 brukere nå som Nødnett er utbygd i hele landet, 
men det ligger mye arbeid bak hver eneste nye 
organisasjon som tar nettet i bruk.

− Vi deler ikke ut radioterminaler, og ønsker 
brukeren «lykke til». Å bli bruker av Nødnett er 
et organisasjonsprosjekt, der organisasjonens 
kommunikasjonsbehov må kartlegges. Hver 
 organisasjon har unike behov og vi har tett 
dialog med søkerne for å legge til rette for at 
Nødnett skal kunne brukes på best mulig måte, 
forteller Myren.

Det er krav til at alle gjennomgår opplæring 
før de tar nettet i bruk.

− Brukt riktig er Nødnett et fantastisk 
 verktøy for ledelse og samhandling, og derfor 
er  nettopp opplæring så viktig for brukeropp-
levelsen, forteller Myren. 

SIDEN 2015 HAR DNK SAMARBEIDET tett med 
 Helgeland Kraft, Trønder Energi, NTE Nett 

• HVEM KAN BRUKE  NØDNETT?

•  Aktører som  samarbeider tett 
med  nød etatene

•  Virksomhet som er eier eller 
operatør av kritisk  infrastruktur

•  Virksomhet som har ansvar for 
kritiske samfunnsfunksjoner

•  Virksomhet som er utøver av 
viktige samfunnstjenester

•  Statlig eller kommunal 
 virksomhet som har et definert 
ansvar innen beredskap

SIKRER  
SAMFUNNSNYTTEN
Nødnett er en av de største  innvesteringene 
i samfunnssikkerhet i Norge. Størst 
 mulig samfunnsnytte får vi blant  annet 
ved å sikre at alle  aktører med nød- og 
 beredskapsansvar tar det i bruk.
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• DNK HAR MÅL OM 
60 000 BRUKERE I 
2020. 

– Flere brukere i 
Nødnett gir mer 
effektivt samvirke 
på tvers av sektorer, 
organisatoriske og 
geografiske grenser. 

– Nina Myren

AS og Nordlandsnett. Høsten 2016 tok de fire 
kraftselskapene, som sammen er ansvarlig 
for kraftforsyning fra Dovre til Steigen, i bruk 
 Nødnett som driftssamband. 

– Dette samarbeidet er et svært godt 
 eksempel på hvordan DNK i samarbeid 
med brukerorganisasjonen finner løsninger 
 tilpasset deres behov, forteller Myren. 

Selv om kraftselskapene oppfyller 
 kriteriene til å bli Nødnettbrukere var det, 
ifølge Myren, ikke en selvfølge at det var 
nettopp Nødnett de skulle ende på når de så 
 behovet for nytt kommunikasjonssystem. 
Gjennom Beredskapsforskriften er kraft-
bransjen nemlig pålagt spesielt strenge krav 
til reservestrøm. 

Nødnett er i utgangspunktet bygget  robust, 
med minst åtte timers nødstrøm på alle 
 basestasjoner. I tillegg har 15% av basestasjon-
ene 48 timer nødstrøm og 8% 20 timer. For å 
møte kraftsel skapenes behov har DNK og de 
fire selskapene i felleskap gjort tiltak for å øke 
nødstrømmen på enkelte basestasjoner. 

− Investeringene som er gjort for å møte 
 deres behov totalt sett kommer alle brukere 
i dette området til gode. At kraftselskapene 
 bruker Nødnett kan også bidra til at Nødnett 

får prioritet ved feilretting etter strømutfall, 
en vinn-vinn situasjon, sier Myren.

MED NØDNETT KAN DE FIRE KRAFTSELSKAPENE nå 
samhandle med nødetatene og andre bered-
skapsaktører både lokalt og regionalt. 

– Det nye driftsradionettet bidrar til at vi kan 
jobbe mer effektivt ved for eksempel strøm-
brudd, slik at kundene får mindre venting før 
strømmen er tilbake. Det er også viktig for sik-
kerheten vår. Vi er ute i all slags vær på risiko-
fylte steder. Det gir oss derfor en ekstra sikker-
het å vite at vi får tak i hjelp dersom det skulle 
bli et behov. Det vil også være et viktig kom-
munikasjonsmiddel for oss i daglig drift, sier 
 nettsjef i Helgeland Kraft Frode Valla.

Staten har bygd landsdekkende infra-
struktur for å styrke samfunnets sikkerhet og 
 beredskap. Dette bør utnyttes til det beste for 
 samfunnet.

− DNK ønsker å inngå samarbeid med andre 
kraftselskap basert på erfaringene vi nå gjør 
med de fire selskapene, forteller Myren.  

– Dette er god samfunnsnytte, fastslår 
 Myren. •

KRAFTANSTRENGELSER. 
For å møte  kraftselskapenes 

behov har DNK og de fire 
 selskapene i felleskap gjort tiltak 

for å øke nødstrømmen  
på enkelte basestasjoner.FO
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THONI IGGSTRÖM vart 
redda med helikopter 

då skuldra hans 
gjekk ut av ledd. 
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REDDA UT 
BLANT SKARPE 
FJELLTOPPAR
Det er ein solfylt påskedag. Thoni er på  topptur og nyt været  
og føret i Trollværet, på veg opp til den bratte Jomfrutindan i  
Svolvær. Når han nærmar seg toppen  sklir han på isen som 
lure blankpolert  under snøen og får skuldra ut av ledd. Brått er 
 situasjonen snudd på  hovudet, og Thoni er fanga blant skarpe  
toppar med store smerter i skuldra. 

V
I TREFF THONI IGGSTRÖM eit halvt år  etter 
redningsaksjonen. Den fjellvande 
svensken er takknemleg for den gode 
beredskapen som vart demonstrert 
då han vart liggande skadd i fjell-

området han ofte ferdast i. 

SKULDRA UT AV LEDD. Han har tenkt å ta seg ein 
pause og ete litt lunsj før han når toppen. I det 
han tar av seg dei breie skia sklir han. Han rekk 
ikkje å få armen laus frå staven. I det han dett i 
bakken smell skuldra hans ut av ledd. 

– Smertene i skuldra var store. Først  forsøkte 
eg å få meg ned att på eigenhand. Men det var 
nyttelaust. Eg brukte tre kvarter på å få på meg 
skia att. Når eg til slutt klarte å få dei på, såg eg 
at nokre kjenningar av meg var i Trollværet, litt 
nedanfor meg. Eg klarte å kome meg ned til dei. 
Dei såg at eg var i store smerter og skjønte fort 
at påskehygga var over, fortel Thoni.

FÅ VEGAR UT AV FJELLET. Først forsøkte Thoni, 
som sjølv er aktiv i Røde Kors, å forhøyre seg 
om nokon av kollegaene allereie var på  fjellet, 
men dekninga var dårleg. Kompisane hans 
skjønte at dei måtte ta affære. 

– Dei sprang opp på ein topp i nærleiken og 
fekk varsla 113 som igjen varsla Røde Kors. Då 
gjekk det fort. Smertene i skuldra vart verre og 

verre, så eg mista litt kontroll på tida, men eg 
trur ikkje det gjekk meir enn tre kvarter frå vi 
varsla til Røde Kors var hos oss på fjellet, seier 
Thoni.

Thoni fortel at han var glad for å sjå 
rednings mannskapet, likevel innsåg han at det 
ikkje ville verte enkelt å kome seg ned frå fjellet, 
sjølv med hjelp. 

– Redningsmannskapet tok godt vare på meg 
og sørga for at eg heldt varmen. Likevel visste eg 
at det ikkje var fort gjort å få ei skulder som er ute 
av ledd på plass att. Så eg var skeptisk til å verte 
frakta ned att med skuter med dei  risikoane det 
innebere, fortel den erfarne fjellmannen. 

KONTAKT MED HOVUDREDNINGSSENTRALEN MED 
 NØDNETT. Rune Sjøstrand, redningsmann for 
Røde Kors, var ein av dei som var på vakt då 
alarmen gjekk. 

–Eg var på besøk hos ein kompis når alarmen 
min gjekk. Då var det berre å kome seg heim og 
få på seg skiklede før eg køyrde opp til ei Røde 
Kors hytte ved inngangen til fjellheimen. Her 
har vi snøskuterar som får oss raskt opp på 
 fjellet, fortel Sjøstrand. 

Han rykte ut saman med to andre rednings-
menn frå Røde Kors. Dei køyrde snøskuterane 
medan Sjøstrand vart trekt på ski etter den eine 
skuteren. 

• FRIVILLIGE PÅ NØDNETT:

Norsk beredskap er i stor grad 
basert på frivillighet, og de frivil-
lige hjelpeorganisasjonene spiller 
en vesentlig rolle. Nød etatene 
 samarbeider med de frivillige 
ved større og mindre hendelser, 
og i noen sammenhenger kan de 
 frivillige være de eneste aktørene 
som kan yte hjelp.
Stortingsprop. 100S (2011-2012)

I dag har de frivillige hjelpe-
organisasjonene til tilsammen 6000 
radioterminaler fordelt på:
FORF LRS Representanter  
Norges Røde Kors  
Norsk Aeroklubb Flytjenesten  
Norsk Folkehjelp  
Norsk Radio Relæ Liga  
Norsk Redningshund Organisasjon  
Norske Alpine Redningsgrupper  
Norske Redningshunder  
Redningsselskapet  
Rovernes beredskapsgruppe

•
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– Det er enormt bratt på veg opp til 
 Trollværet. Dette førte til at skuteren rett og 
slett ikkje klarte å dra meg opp heile vegen. 
Så den siste biten før vi kom inn på eit flatare 
 område måtte eg gå, seier Sjøstrand. 

Når Sjøstrand og resten av redningsmann-
skapet frå Røde Kors kjem fram til Thoni ser 
dei fort at det vil vere for risikabelt å frakte han 
ned frå fjellet på skuter. Over Nødnett  kontakta 
dei operasjonssentralen i Midtre Hålogaland. 
Her vart dei satt i kontakt med Hovudrednings-
sentralen i Bodø. 

Redningsmannskapet hadde fleire samtalar 
fram og tilbake med Hovudredningssentralen 
via Nødnett. Det vart vurdert både ambulanse-
helikopter og Sea King redningshelikopter. 

– Omtrent ein time etter at vi var på staden 
kom eit Sea King redningshelikopter og frakta 
pasienten til sjukehuset i Bodø. Det at vi slapp 
å springe opp på dei næraste toppane for å leite 
etter dekning gjorde det enklare å gjennomføre 
aksjonen. Nødnett hadde stabil og god dekning 
som gjorde at vi enkelt kunne samhandle med 
Hovudredningssentralen. Nødnett vert ofte 
nytta under aksjonar i desse områda sidan det 

er dårleg dekning og vi i stor grad treng å ha 
 kontakt med naudetatane, fortel Sjøstrand. 

TAKKSAM. Frå Trollværet vert Thoni frakta til 
 sjukehuset i Bodø. 

–På sjukehuset hadde dei store vanskar med 
å få skuldra mi på plass att. Eg hugsar  ikkje 
akkurat kor lengje dei styrte på, men for meg 
kjendest det ut som fleire dagar, humrar  Thoni. 
Til slutt kom ein ortoped som var ekspert på 
 skuldra og fekk den på plass. Det var ei god 
kjensle etter å hatt den ute av ledd i fleire timar! 

Thoni har ikkje fått nokon varig skade etter 
fallet. Han fortel om store smerter, men er glad 
for at systemet fungerte godt så godt som det 
gjorde når uhellet var ute. 

– Eg hadde nok nokre sener i klem, for 
 smertene var store. Det var godt å sjå at alt 
fungerte som det skulle når uhellet fyrst var 
ute for meg. Eg vart tatt godt hand om av alle 
og har ikkje fått nokon varige men av hendinga, 
 avsluttar ein takksam Thoni Iggström. •

HIMMEL OG HAV. Forsvaret sitt Sea King helikopter på veg inn til Jomfrutindan.
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FOKUS

HVA ER NØDNETT OM 20 ÅR? Selv om  utbyggingen av 
Nødnett er ferdigstilt, er ikke arbeidet med  Nødnett 
ferdig. Teknologien er i utvikling og  brukernes 
behov endres. Vi ser på hvilken løsning de har 
valgt for neste generasjons  nødkommunikasjon i 
 Storbritannia og hva som må gjøres de neste årene 
innen nød- og beredskaps kommunikasjon i Norge.

NØDNETTRAPPORTEN 49



FOKUS

NØD- OG BEREDSKAPSKOMMUNIKASJON 
DREIER seg om å sikre borgernes 
 trygghet i hverdagen. Hensikts-

messige kommunikasjonsløsninger er 
 nødvendig for at nød- og beredskaps-
aktører skal kunne samarbeide godt om å 
beskytte befolkningen. Gode kommunika-
sjonsløsninger er et varig behov – som det 
må legges til rette for at blir ivaretatt. 

Nødnett er blitt et svært viktig  verktøy 
og er i bruk i hele landet hver eneste 
dag. Det går nær 1,5 millioner samtaler i 
 måneden i nettet. Brukerne skal kunne ha 
tillit til systemet, og det krever at  nettet 
holdes tidsmessig og utvikles. TETRA-
teknologien, som Nødnett er basert på, vil 
være det primære verktøyet for talekom-
munikasjon i kritiske situasjoner i mange 
land i Europa i flere år fremover.

Dagens trusselbilde og den raske 
teknologi utviklingen medfører at det er økt 
behov for sikre mobile kommunikasjons-
løsninger. Bruk av  data kommunikasjon 

kan bidra til bedre og mer effektiv oppgave-
løsning hos nød- og beredskapsaktørene. 
Behov for kommunikasjonsverktøy som 
kan stoles på i enhver sammenheng, også 
for data, vil fordre nye løsninger. 

FOR Å MØTE SAMFUNNETS behov for kom-
munikasjonsløsninger til nød- og bered-
skapsformål og legge til rette for en hen-
siktsmessig utvikling både på kort og 
lang sikt, må det arbeides strategisk og 
l angsiktig. På grunn av rask  teknologisk 
utvikling,  endring i brukerbehov og 
 prosesser  knyttet til frekvens forvaltning 
som følger fastlagte tidsrammer, må 
en se framover og starte planlegging av 
 fremtidige  løsninger. •

JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER 
ANDERS ANUNDSEN (FRP)

VEIEN VIDERE

NØDETATENE skal levere trygghet til folket. Da er de avhengige av et pålitelig og robust Nødnett. Behov for kommunikasjonsverktøy som kan stoles på i enhver sammenheng, 
også for data, vil fordre nye løsninger.
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D
EN NYE LØSNINGEN for nød- og 
 beredskapskommunikasjon har 
fått navnet ESN  (Emergency 
Services Network), og skal, 
 dersom alt går etter planen, 
være i full drift innen utgangen 

av 2019. The  Emergency Services Mobile 
Communications Programme (ESMCP) 
er navnet på prosjektet som skal innføre 
løsningen. Det britiske innenriksdeparte-
mentet, Home Office, er organisasjonen 
som leder prosjektet, med blant annet 
Motorola som leverandør av sluttbruker-
tjenester og Everything  Everywhere (EE) 
som nettleverandør. 

BRITENES NÅVÆRENDE NØDNETT var 
det  første landsdekkende nettet for 
 nødkommunikasjon basert på TETRA- 
standarden. Det ble bygget som et 
 offentlig-privat samarbeid i perioden 
2001 til 2005. I motsetning til hva som 
er tilfelle for Nødnett, er det en privat 

aktør,  Airwave, som eier  nettet, og ikke 
 staten. Det betyr også at det er Airwave 
som  sitter på  avtalene for bruk av nettet 
med nødetatene og over 300  andre nød- 
og beredskaps organisasjoner.

− Det er tre hovedgrunner til at vi 
 velger et kommersielt LTE-nett, som 
vil bli  levert av EE, fremfor TETRA og 
 Airwave. For det første hadde vi nådd 
slutten av kontraktsperioden med 
 Airwave, og  avtalen måtte gjennom en 
ny  konkurranse. Videre kom behovet 
for å tilby raske bredbånds tjenester og 
 muliggjøre innovasjon. Så kom kostnade-
ne for det eksisterende systemet. Måten 
 Airwave-systemet i sin tid ble anskaffet 
på, gjorde det ekstremt dyrt. Det koster 
 myndighetene rundt 400 millioner pund i 
året,  forklarer Steve Whatson, avdelings-
direktør for ESMPC-prosjektet i Home 
Office.

− Etter at vi har gått over til den nye 
nettløsningen, vil myndighetene 

STORBRITANNIA  
HAR VALGT RETNING 
– VIL NORGE VELGE 
DEN SAMME?

Kostnader og behovet for bredbåndsdata er noen av  grunnene 
til at  Storbritannia, som de første i verden,  realiserer 
neste generasjons nødkommunikasjon basert på LTE i et 
 kommersielt mobilnett. Det betyr at de tar steget vekk fra sitt 
TETRA-nett, basert på samme teknologi som Nødnett.

•
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spare rundt 1 million pund om dagen 
på nødkommunikasjon. I tillegg trenger 
vi å tilby mobilt bredbånd, da nødetatene 
ser at bruk av data vil være kritisk for den 
måten de ønsker å jobbe på i fremtiden. Vi 
ønsker også å dra nytte av innovasjonen i 
 markedet. Ved å bruke et  kommersielt nett 
blir vi i stand til å gjøre det, understreker 
han. 

Selv om de britiske myndighetene ikke 
skal bygge et eget radionett for nødkom-
munikasjon, men i stedet benytte nettet 
til EE, er de klare på at dette nettet må 
forsterkes og forbedres for å kunne ha 
den robustheten og sikkerheten nød- og 
beredskapsaktørene er avhengig av. 

− Vi må legge til funksjonalitet for nød- 
og beredskapsbruk, øke dekningen og 
sørge for at sikkerheten ivaretas ende-til-
ende. Nettet til EE vil også tilby prioritet 
til våre brukere, og i visse situasjoner vil 
trafikken fra andre brukere i nettet måtte 
avvises, forklarer Whatson. 

Staten finansierer deler av invester-
ingene som kreves for å forsterke  nettet. 
Disse investeringene, sammen med 
prosjekt kostnadene for ESMCP, er bud-
sjettert til 1,2 milliarder pund fram til 
mars 2020. Det betyr at den britiske 

 statens utgifter til innføring av ESN 
er spart inn igjen etter rundt 3 år, med 
 utgangspunkt i de årlige besparelsene 
som oppnås  gjennom overgangen til ny 
løsning.

HOME OFFICE UTLYSTE KONKURRANSEN for den 
nye løsningen i 2014. Året etter ble tre 
kontrakter signert; én for å  koordinere 
arbeidet med overgangen fra Airwave til 
ESN, én for sluttbrukertjenester og én 
for nett-tjenester. Bakgrunnen for denne 
oppdelingen er at myndighetene ikke 
 ønsket kun én leverandør, slik de har i dag. 

− Radionettet leveres av EE. Funksjon-
aliteten for nødkommunikasjon, slik som 
abonnementsdatabase,  applikasjon for 
nød– og beredskap [f.eks. gruppe samtale 
med Push-to-Talk, red. anm.], bruker-
support og fakturering, er  Motorolas 
 ansvar. Ved å dele opp kontrakten på 
 denne måten, kan vi i  fremtiden innhente 
nye anbud på hver enkelt del og dermed 
sørge for at vi får mest igjen for pengene 
og en tidsmessig teknologi, forklarer 
Whatson. 

Prosjektet har møtt en del kritikk for 
det komplekse ansvarsforholdet mellom 
de ulike delleveransene, men  Whatson 

• STORBRITANNIA VAR DE FØRSTE 
som bygget et landsdekkende nett 
for nødkommunikasjon basert på 
TETRA-teknologien. Nå er de også 
de første i verden til å realisere neste 
generasjons nødkommunikasjon 
basert på LTE (4G) i et kommersielt 
nett. Bakgrunnen for skiftet, er i 
hovedsak kostnader og behov for 
å kunne tilby mobile bredbånds-
tjenester.
 
4G-nettet, som skal leveres av 
 Everything Everywhere (EE), må for-
sterkes og forbedres for å kunne ha 
den robustheten og sikkerheten nød- 
og beredskapsaktørene er  avhengig 
av. I tillegg må radiodekningen 
utvides. Videre krever løsningen 
at man legger til ny  funksjonalitet 
for nød- og beredskapsbruk. 
Britene må godta midlertidig bruk 
av  pre-standarder i overgangen fra 
TETRA til LTE, ettersom det fore-
løpig ikke finnes LTE-teknologi med 
standard-basert funksjonalitet for 
nød- og beredskapskommunikasjon.

I Norge kan vi, ettersom staten 
eier Nødnett, ha en mer gradvis 
tilnærming til neste generasjons 
nødkommunikasjon basert på LTE. 
Det er ikke tatt noen beslutning om 
løsningen skal baseres  utelukkende 
på kommersielle nett, eller om det 
skal etableres noe egen  dekning. 
En eventuell beslutning om 
overgang til bruk av, hovedsakelig, 
 kommersielle nett som erstatning for 
dagens  Nødnett må være svært godt 
 kvalifisert.

STORBRITANNIA ER 
de første i verden til 
å  realisere nødkom-
munikasjon basert på 
 kommersielle nett. 
Hvilken retning vil  
Norge velge?

•
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fremhever at staten har etablert et 
prosjekt team som håndterer dette.

− Ved å dele opp kontrakten i mindre 
biter er det nødvendig at den organisa-
sjonen som leder prosjektet, i vårt tilfelle 
Home Office, fungerer som en system-
integrator. Dette er en krevende rolle som 
må ivaretas av de rette folkene, og disse 
må være der fra starten av. Det er også 
viktig at de ulike partene alltid opptrer 
på en måte som sikrer et godt sam arbeid, 
forklarer Whatson.

ETTERSOM LTE-TEKNOLOGIEN som er tilgjeng-
elig i dag foreløpig ikke har all funksjon-
aliteten som spesifiseres av 3GPP for 
nød- og beredskapskommunikasjon, har 
britene akseptert at de må benytte pre-
standarder i overgangen fra TETRA til LTE. 

− Men vi har gjennom kontrakten  avtalt 
at systemet skal oppgraderes fra pre-
standard til standardiserte løsninger, når 
disse kommer i produksjon, sier  Whatson.  

− Vi ønsker å dra nytte av globale 
 standarder, i stedet for å låse oss til et 
mindre sett med standarder som kanskje 
bare gjelder i Europa eller bare i USA, 
 legger han til. 

SÅ, HVILKEN RETNING SKAL VI VELGE I NORGE?
− Nødnett har en kontraktsfestet  levetid 
fram til 2026, og teknisk sett kan  nettet 
benyttes for talekommunikasjon i  flere 
år etter den tid. Ettersom staten er 
eier av Nødnett og ikke har det  enorme 
kostnadsbildet man har slitt med i 
 Storbritannia, har vi mulighet for en mer 
gradvis  tilnærming til neste generasjons 
nødnett basert på LTE, forklarer Knut 
Baltzersen,  fungerende avdelings direktør 
for  Tjeneste- og teknologiutvikling i 
 Direktoratet for nødkommunikasjon 
(DNK).

En mulighet DNK ser på, er å starte 
med å tilby mobile bredbåndstjenester på 
toppen av de kommersielle mobilnettene. 
Når det etter hvert kommer utstyr som 
støtter 3GPP-standardene for Push-to-
Talk og annen type nød- og beredskaps-
kommunikasjon, kan slik funksjonalitet 
innføres som del av bredbåndstilbudet. 

− Det er ikke noen absolutt forutset-
ning at staten må bygge egen dekning for 
fremtidens nødnett, men gitt at man får 
tilgang til nødvendige frekvensressurser 
kan det være hensiktsmessig å etablere 
dedikert dekning i utvalgte områder 
der behovet er mest kritisk. Et lands-

dekkende  bredbåndsnett  utelukkende 
for nød- og beredskapsbrukere, i paral-
lell med  Nødnett, tror vi derimot ikke kan 
 forsvares kostnadsmessig, sier  Baltzersen. 

− Bruk av kommersielle nett for frem-
tidens nød- og beredskapskommunika-
sjon er imidlertid ikke trivielt, fortsetter 
Baltzersen.

DNK OG FORSVARET er nå i dialog med Norsk 
kommunikasjonsmyndighet,  angående 
hvilke krav som bør stilles til de kom-
mersielle nettene for at disse skal kunne 
gi tilstrekkelig sikre og robuste kom-
munikasjonstjenester for samfunns-
kritiske funksjoner. Man ser spesielt på 
hvilke krav det kan være naturlig å stille i 
 forbindelse med auksjonen av frekvenser 
i 700 MHz-båndet, som Nkom planlegger 
å gjennomføre i 2018.

– Nød- og beredskapskommunikasjon 
handler om borgernes sikkerhet.  Etatene 
har et varig kommunikasjonsbehov, og 
en eventuell beslutning om overgang til 
bruk av hovedsakelig kommersielle nett 
som erstatning for dagens Nødnett må 
være svært godt kvalifisert, avslutter 
 Baltzersen. •

•ESN (EMERGENCY SERVICES 
NETWORK). ESN er navnet på 
 Storbritannias nye løsning for  
nød- og  beredskapskommunikasjon, 
basert på 4G-nettet til den 
 kommersielle mobiloperatøren 
 Everything Everywhere (EE) og 
 sluttbrukertjenester fra Motorola. 
ESN skal tas i bruk fra 2017.  
Ca. 230 kontrollrom, 50.000 
kjøretøy og 110 luftfartøy skal få 
nytt utstyr. 
Mot slutten av 2019, når den 
 nåværende kontrakten med Airwave 
skal avsluttes, vil over 300.000 
brukere være tilknyttet den nye 
løsningen. 

•TETRA (TERRESTRIAL TRUNKED 
 RADIO) TETRA-standarden er spesielt 
utviklet for nød- og beredskaps-
kommunikasjon og tilbyr sikret, 
kryptert radiokommunikasjon i 
forhåndsdefinerte grupper. I tillegg 
er det mulig å gjennomføre én-til-én-
samtaler, sende meldinger (SDS) og 
overføre data i moderate  hastigheter. 
TETRA-teknologien er i bruk i 
mange land over hele verden, både 
blant nødetater og i  virksomheter 
med spesielt høye krav til robust 
 kommunikasjon.
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BERIT SVENDSEN ER EN av de mest kjente tele-
profilene i Norge. Vi møter henne og direktør 
for Direktorat for nødkommunikasjon, Tor 

Helge Lyngstøl i Telenors signaturbygg på Fornebu. 
Begge er sivilingeniører fra NTH (nå NTNU red. 
anm).  Begge har vært med på å forme måten vi i dag 
tenker om henholdsvis tele- og nødkommunikasjon 
i Norge.

TOR HELGE: – Jeg var jo på NTH en god stund før 
deg. I forkant var jeg litt usikker på om jeg skulle bli 
statsviter, journalist eller sivilingeniør. Jeg var til og 
med kandidat som redaktør i studentavisen Under 
Dusken, uten å bli valgt. 

Dere dro til Trondheim for å bli sivilingeniø-
rer, og dro fra Trondheim som tele- og datafrelst. 
Hva var det som gjorde at dere valgte den veien? 

BERIT: – Det ble mye matte, formler, transfor-
masjoner, analyser og så videre. Roten av negative 
tall. Vi fikk hele greia. Etter tre år valgte jeg data-
kommunikasjon, og da tenkte jeg «det er dette jeg 
skal drive med». Det var spennende, og jeg tenkte 
at «dette er fremtiden». På den tiden var internett, 
kalt  Arpanett, et vedlegg i datakommunikasjons-
boken, for spesielt interesserte og nysgjerrige. Jeg 
var blant dem. Spørsmålet var bare hvor jeg skulle 
jobbe med det.

TOR HELGE: – Da jeg gikk på NTH var nok ikke 
 internett et eget vedlegg en gang. Men jeg ble tid-
lig interessert i telefoni og datakommunikasjon.  
Jeg husker jeg tidlig i karrieren satt på bussen en 

gang, på vei til Nittedal, og lurte på hvorfor en 
 programsnutt jeg hadde laget i maskinkode ikke 
fungerte. Med ett forstod jeg at én null skulle vært 
et ett-tall, og da  fungerte det som det skulle. Det var 
 fascinerende. 

NÆRT SAMARBEID. Begge har vært i telesektoren 
lenge, og satt spor etter seg. Berit har vært  sentral 
i  utviklingen av selskapet som gikk fra å være et 
 tradisjonelt norsk monopolselskap, til å bli en 
verdens aktør på telekommunikasjon. Tor Helge 
som primus motor bak opprettelsen av Nødnett. 

TOR HELGE: – Da Justisdepartementet i sin 
tid  ønsket en prosjektleder til utviklingen av 
 spesifikasjon for Nødnett så tenkte jeg at «dette blir 
en del jobb». Samtidig tenkte jeg at var det mulig, 
så skulle jeg få det til. Jeg visste heldigvis ikke hvor 
lang tid det skulle ta. 

Det tok 18 år fra han startet med Nødnett, til 
 Norge fikk sitt første landsdekkende nett for nød- 
og beredskapskommunikasjon. 

BERIT: – Men du fikk det jo til. Det er det viktigste. 
I samtalen på Fornebu er stemningen god 

 mellom Tor Helge og Berit. Det er kanskje ikke så 
unaturlig. I en årrekke har Telenor og DNK sam-
arbeidet nært. I stor skala. Store deler av Nødnett 
er basert på  Telenors infrastruktur og transmisjon. 
I tillegg har flere ansatte i DNK erfaring fra private 
teleselskaper. Flere fra Telenor. 

BERIT: – Nødnett er jo en viktig kunde av oss. Vi 
har bygget ut samband sammen. Landsdekkende, 
for å realisere Nødnett. Og det er jo et veldig 

FREMTIDSNETTET
Berit Svendsen er adm. dir. for den norske delen av telekjempen  Telenor, 
med over 200 millioner kunder verden over. Leder for DNK, Tor 
Helge Lyngstøl har i samme periode hatt ansvaret for at Norge fikk et   
 landsdekkende, mobilt Nødnett for brukere med nød- og beredskapsansvar. 
Vi ba dem se inn i glasskulen, og spå fremtiden for Nødnett. 

•
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SAMFUNNSNYTTE
«Nødnett har et krav om 
å alltid være oppe, og å 
hele tiden ha dekning. 
De har vist vei, og vi skal 
følge etter. Men det er 
dyrt å komme dit!» 

– Adm. dir. Telenor Norge,  
Berit Svendsen.
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 robust nett, bygget på en spesiell 
måte. Det har vi vært med på, og det er vi 
veldig stolt av. 

TOR HELGE: – Jeg synes vi har fått til et 
veldig godt samarbeid. 

Det lå imidlertid an til at samarbeidet 
skulle bli enda tettere da utbyggingen av 
Nødnett var i startfasen. Telenor var langt 
inne i prosessene om å bli, ikke bare leve-
randør av sambandet, men også ende-til-
ende ansvarlig for utbygging og drift. Da 
det viste seg å bli for høy risiko og svært 
kostbart for Telenor, trakk de seg ut. 

TOR HELGE: – Jeg ble overrasket.  Telenor 
hadde vært svært aktive i forkant av 
 anskaffelsesprosessen, og vi oppfattet det 
som at Telenor ønsket en turn-key-rolle. 
Etter en vellykket pilot i  Trondheim, blant 
annet. I stedet gikk dere ut av  prosjektet. 

BERIT: – Ja, vi skulle jo ta en mye  større 
rolle. Så viste det seg å bli for kostnads-
krevende. Og jeg husker det ble nært 
 diskutert med Baksaas som var konsern-

sjef på den tiden. Telenor bestemte seg for 
å satse på kjernevirksomheten, som jo var 
å bygge ut det kommersielle mobilnettet. 

Til tross for at Telenor ikke gikk  
all-in i Nødnett, var det tidlig åpenbart at 
et  Nødnett uten Telenor på laget ikke var 
mulig. 

TOR HELGE: – Det er omtrent like  umulig 
å bygge ut mobilnett i Norge uten Telenor, 
som det er å kjøre bil her uten å bruke 
 veiene til Vegvesenet. 

– FØDT PÅ NETTBRETT. 200 millioner. 
 Utviklingen i antall kunder i Telenor 
har skutt fart, og selskapet har blitt en 
 internasjonal telekjempe. Direktorat for 
nødkommunikasjon, og Nødnett, har på 
den andre siden rundt 50 000 brukere. 

Størrelsen til tross, er det noen 
 likheter i arbeidet deres? 

BERIT: – Vi ser jo at det kravet Nødnett 

har til å hele tiden være oppe, og hele 
 tiden ha dekning, det er et krav som stadig 
flere i befolkningen stiller. I stadig større 
grad blir det også forretnings kritisk for 
bedriftsmarkedet med det samme, og 
 offentlig sektor vil ha mobildekning 
 overalt. Nødnett har gått hele veien, og 
vist vei. Vi skal følge etter. Men det er dyrt 
å komme dit! 

TOR HELGE: – Om jeg skal trekke frem 
noe, så er det vel at Nødnett har blitt 
 såpass stort at vi opplever noen av de 
samme problemstillingene som Telenor 
møter, om enn i en annen skala. 

Blant problemstillingene er kravet til 
funksjonalitet, dekning og brukervenn-
lighet. De som i dag vokser opp, og skal 
bruke Nødnett og mobiltelefoni ved neste 
korsvei, er ikke de samme som vokste opp 
da Berit og Tor Helge begynte i bransjen. 

BERIT: – Det var jo en helt annen tid. 
Husk, vi lanserte ikke ADSL før litt over 
2000-tallet. Før det var det kun teller-

TOK AV. «3G ble først introdusert i Norge i 2003. Før det var det kun fasttelefon, mobiltelefon og tekstmeldinger som gjaldt. Det var ikke før vi fikk smarttelefon i 2008 at 
datatrafikk på nettet tok av», sier adm. dir. i Telenor Norge, Berit Svendsen.
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skritt. 3G introduserte vi først i 2004. Før 
det var det kun fasttelefoni, mobiltelefoni 
og tekstmeldinger. Det var ikke før vi fikk 
smartphone i 2008 at datatrafikk tok av. 

TOR HELGE: – Og så må vi ikke glemme 
overgangen til mobiltelefoni i seg selv. 

Berit skyter inn. 
BERIT: – Du har helt rett! Det var jo 

nesten en liten krig mellom fasttelefoni-
avdelingen og mobiltelefonavdelingen 
i  Telenor. Jeg husker vi i fastnett av-
delingen var opptatt av å formidle at man 
måtte sette pris på «den lange samtalen 
i godstolen». Det kostet jo mye mer å 
ringe med mobiltelefon, så samtalene 
ble  kortere. På den tiden var mobilfolka 
 heltene i systemet, og mobiltelefon var 
veldig kult. 

Det føles lenge siden. Hva kjenne-
tegner de som vokser opp nå. Hvilke 
krav vil de stille, til vanlig mobilnett og 
til Nødnett? 

TOR HELGE: – Jeg har ved noen 
 anledninger spøkefullt sagt at jeg skulle 
lage Nødnett for Nintendo-generasjonen. 
Nå kommer generasjonen som fikk Ipad 
som 2-åringer. 

BERIT: – Jeg hørte her om dagen noen 
som sa «generasjonen som ble født på 
nettbrettet». De kommer, og tar ikke til 
takke med hva som helst. For dem skal 
ikke kapasitet være noe problem. De skal 
ha dekning overalt. Det er kun det som 
gjelder. Det skal fungere, og de skal ha  
 tilgang til alt hele tiden, når de selv  ønsker 
det. 

FREMTIDENS NØDNETT. I 2015 var Nødnett 
ferdig bygget i hele Norge. Teknologien 
bak kalles TETRA, og har av flere blitt 
kritisert for å være gammeldags. Feilaktig, 
mener DNK-sjefen. 

TOR HELGE: – Debatten i Norge har 
vært underlig, og den har vært særnorsk. 
 Tjenesten har mangler, men selv i dag er 
det ikke noen bedre, alternativ  teknologi i 
bruk noe annet sted.  Hele Europa  bruker 
enten TETRA, eller eldre teknologi. 
Først nå begynner vi å se konturene av et 
 alternativ. 

Det norske Nødnettet er svært bra, og 

det skjer mye innen nød- og beredskaps-
kommunikasjon for tiden. Norge er det 
første landet i verden, sammen med 
 Sverige, som har fått til et nødnett-sam-
arbeid med et annet land. Med en lang 
 felles grense, mente Tor Helge Lyngstøl 
og andre at det var naturlig og nødvendig 
å samarbeide. Nå er det norske og  svenske 
nødnettet snart koblet sammen, og da 
vil førstemann til et åsted bestemmes av 
nærhet til skadestedet, ikke av om stedet 
tilfeldigvis ligger på norsk eller svensk 
side. 

Internasjonalt skjer det også  endringer. 
Home Office, departementet med  ansvar 
for nødkommunikasjon i  Storbritannia, 
har planlagt en rask overgang fra sitt 
 nåværende TETRA-nett til et nett basert 
på LTE hos en kommersiell operatør. 

Er dette en løsning som kan fungere 
også i Norge? 

BERIT: – Det er spennende å se hva 
som skjer i England. Hvis man hadde 
klart å koble Nødnett på mobilnettet i 
Norge, så hadde det kunnet gi store ge-
vinster. Da hadde vi robustifisert mobil-
nettet, og det er noe alle er opptatt av. Vi 
hadde fått  lenger oppetid enn i dag, og 
bedre  dekning flere steder. Og Nødnett 
er avhengig av 100 prosent dekning. Tenk 
hvilken verdi det ville vært å dekke hele 
Norge med godt mobilnett. Og så ser vi jo 
at det er mange ubesvarte spørsmål som 
må besvares. Det er klart, dette vil jo ha en 
prislapp. Derfor må vi sette oss ned og se 
på hva som er mulig å gjøre. Vi ønsker å 
snakke sammen, finne spørsmålene, og se 
om vi kan finne svarene.  

TOR HELGE: – Det er som Berit sier 
mange positive sider ved en slik løsning. 
Selv har jeg brukt en del tid på å komme 
frem til at det å basere seg på kommer-
sielle nett i fremtiden er det beste.  

«Jeg har brukt en del tid på 
å komme frem til at det å 
basere seg på kommersielle 
nett i fremtiden er det beste. 
Jeg vil nesten gå så langt 
som å si at det er den eneste 
økonomisk gjennomførbare 
veien å gå.» 

– Direktør i DNK Tor Helge Lyngstøl

• FAKTA
Navn: Berit Svendsen
Født: 7. april, 1963
Utdannelse: sivilingeniør fra NTH (nå 
NTNU), ved Institutt for datateknikk 
og telematikk. Master of Technology 
Management ved NTNU i samarbeid 
med NHH/Massachusetts Institute 
of Technology og Sloan School of 
Managmenet.
Stilling: Administrerende direktør 
i direktør i Telenor Norge. Også 
 styremedlem i DNB, EMGS og 
Canal Digital Kabel AS. Hun er også 
leder for Dataforeningen.
Arbeidserfaring: Utvikling av ISDN 
ved Televerkets forsknings institutt 
på Kjeller, teknologidirektør i 
Telenor og leder for forsknings-
avdelingen, leder for fastnett-
divisjonen Telenor Nordic Fixed, 
og konserndirektør for mobil og 
fastnettoperajsonene i Telenor 
Norway, og administrerende direktør 
i dekoder- og kortteknologiselskapet 
Conax.
Minnes: – Da mobiltelefoni først 
kom, var vi i fastnettavdelingen i 
Telenor opptatt av å formidle at man 
ikke måtte glemme å sette pris på 
«den lange samtalen i godstolen». 
Det kostet jo mye mer å ringe med 
mobiltelefon, så samtalene ble mye 
kortere. På den tiden var mobil-
folkene i Telenor heltene i systemet.•
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Jeg vil nesten gå så langt som å si at det 
er den eneste økonomiske gjennomfør-
bare veien å gå. Gjort riktig vil det bli sam-
funnsmessig vinn-vinn-situasjon. Mobil-
kunder i Norge vil kunne få en  bedre og 
mer robust tjeneste, samtidig som vi får 
tidsmessig nød- og beredskapskommu-
nikasjon. Men å komme dit vil kreve noe 
av alle involverte. Norsk dugnadsånd vil 
være et godt utgangspunkt.   

Det er en liten pause. 
TOR HELGE: – En privat aktør må se et 

slikt samarbeid fra et forretningsmessig 
perspektiv, mens nød- og beredskaps-
kommunikasjon må ses fra et samfunns-
perspektiv. Ønskene for hva et nødnett 
skal kunne levere i en gitt situasjon er 
grenseløse. Skjer det noe alvorlig, hvor 
som helst i landet, er det forventet at 
Nødnett skal fungere. Robusthet og 
 dekning er kostbart. Samfunnet må rett 
og slett veie risiko mot kostnad, og finne 
en  akseptabel balanse.

Hva vil et slikt samarbeid innebære 
for dere som privat teleaktør?

BERIT: – I dag har vi ansvaret for blant 
annet oppringing til nødetatene, og 
 kommunikasjonen til mange sykehus og 
legekontorer. Og det er det første vi ser 
på om vi har krise med nettutfall. Det er 
om det er fare for liv og helse. Men om 
mobilnettet skal ha ansvar for nødnett 
også, vil det kreve en annen holdning fra 
vår side. Da er det ikke bare tjenestene vi 
i dag har ekstremt fokus på, det er snakk 
om fare for liv og helse ved mobilutfall. Da 
må man gjøre alt man har mulighet til og 
enda mere– for aktørene (som skal redde 
liv og helse). Og å komme dit er krevende, 
og vil kreve mye jobb fra Telenors side. 

Men de klarer det i England? 

TOR HELGE: – England er tidlig ute, og 
de har en aggressiv timing. En stor del 
av grunnen til at de har dårlig tid, er 
høye  leiekostnader på nettet de er på i 
dag. Men standarden de skal bruke i det 
nye nødnettet er ikke ferdig, så derfor 
 bruker de såkalt pre-standard-løsninger i 
 begynnelsen. Det er ofte noe man  ønsker 

å unngå innen telekommunikasjon. Men 
på sikt er dette løsningen jeg tror vil 
 fungere i Norge også. 

Hva er den største trusselen for 
å nå målet om for neste generasjons 
 nødkommunikasjon/Nødnett? 

TOR HELGE: – Vi har investert mye i nød- 
og beredskapskommunikasjon i hele 
Norden. Så omfattende systemer som 
Nødnett krever løpende  oppdateringer 
og forbedringer for å kunne oppfattes 
som tidsmessige. For neste generasjons 
Nødnett må fokus være langsiktig helt 
fra starten. Tidsaspektet er viktig. Jeg 
begynte med dette i 98. Tanken om et 
nytt  Nødnett ble født for over 20 år siden. 
Hvis det skal gå like tregt neste gang, må 
vi snakke nå om det som skal være i drift i 
2036. I mine øyne har vi ingen tid å miste. 
Skal vi nå målet i rimelig tid, kan vi ikke 
drøye for lenge med å velge en retning.

Du har erfaring med store 
 investeringer og teknologiutvikling i 
Telenor. Hvordan ser Nødnett ut om 30 
år? 

BERIT: – Da tror jeg det er en del av 
et stort kommersielt nett, hvor det er 
mulig å allokere nettets kapasitet etter 
nød- og beredskapsaktørene sitt behov. 
Og hvis en av operatørene bygger ut 100 
 prosent kapasitet i Norge, så tenker jeg 
at alle  operatører må kunne bruke denne 
 kapasiteten. Det er ikke bærekraftig for 
en operatør å gjøre dette alene kostnads-
messig. 

Det er vanskelig å spå fremtiden. En 
ikke navngitt person trekkes frem på 
tampen. Han har spådd at 5G vil løse alle 
problemer, og at det aldri vil bli behov 
for et 6G. Påstanden følges opp med en 
god latter fra begge hold. De har vært i 
 gamet for lenge til å tro på at én  teknologi 
vil løse alle fremtidens utfordringer.  Til 
å tro på enkle løsninger på vanskelige 
 utfordringer. •

«Jeg har sagt jeg skulle lage Nødnett for Nintendo- 
generasjonen. Nå må vi bygge det nye Nødnettet for 
 generasjonen som fikk Ipad som 2-åringer.» 

– Direktør i DNK Tor Helge Lyngstøl

•

• Hva slags nødnett 
ser du får deg at vi 
har om 20 år?
• EIVIND HELGAKER – 
 ADMINISTRERENDE DIREKTØR, ICE 
I fremtiden ser jeg for meg at vi 
får et nødnett som består av et 
samarbeid mellom Nødnett og de 
kommersielle nettene. 
Forskningsinstitusjonen Simula 
har påvist at kombinasjonen Ice, 
Telenor og Telia samlet sett er 
så robust at det vil kunne levere 
 høyere opptid og tilgjengelighet enn 
et Nødnett som står alene. I tillegg 
til økt robusthet vil også denne 
løsningen være svært kostnadsef-
fektiv ettersom Nødnettet blir 
sikret tilgang, via de  kommersielle 
aktørene, til topp moderne og 
 effektive kommunikasjonsløsninger 
som til enhver tid leveres i det 
 kommersielle sluttbrukermarked. 
En slik kombinasjonsløsning tror jeg 
er det vi vil se fremover ettersom 
det vil være det beste for å ivareta 
sikkerheten i landet på en effektiv 
og samfunnsøkonomisk måte.
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