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Bakgrunn  
I forbindelse med innføring av nytt nødnett har det tidligere vært gjennomført to vurderinger av 
kostnadsnivået til dagens nødnett. Undersøkelsene tok utgangspunkt i kostnadstall for 2001 og 
2004. Etatenes og kommunenes samlede sambandskostnader ble i 2004 anslått til ca. 260 
millioner kroner. En arbeidsgruppe knyttet til utredning av brukerbetalingsmodellen oppjusterte i 
2006 disse kostnadene til 271 millioner kroner, basert på prisvekst og enkelte endrede 
forutsetninger i etatene. I 2001 ble kostnadene vurdert å være 175,7 millioner kroner.  

I følge St.prp.nr.30 (2006-2007) vurderer Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet 
at kostnadene til drift av nytt nødnett ikke vil avvike vesentlig fra dagens samlede kostnader til 
samband. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til det totale kostnadsbildet i etatene og 
kommunene før innføring av nytt nødnett.  

Derfor ble det ble bestemt å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge kostnadene knyttet til 
nødnettsamband i nødetatene, før og etter innføring av nytt nødnett. Undersøkelsen skulle foretas i 
det området som omfatter trinn 1 fase 0, der nytt nødnett skal etableres i 2008/2009. 
Kostnadsanalysen ble forutsatt gjennomført av en uhildet tredjepart. 
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1 Oppdraget 

Oppdraget er beskrevet som en fastlegging av metodikk for kostnadsmålinger av dagens kostnader 
til nødkommunikasjon. Dernest skal det gjennomføres førmålinger av etatenes og kommunenes 
kostnader i området som utgjør trinn 1 fase 0. Ettermålinger ble forutsatt gjennomført når nytt 
nødnettet var i drift i hele dette området. Trinn 1 omfatter Østfold, Akershus, Oslo og Søndre 
Buskerud. 

Det ble forutsatt at metodikken for innhenting av kostnadsdata skulle bidra til at kostnader før og 
etter innføring av nytt nødnett ble mest mulig sammenlignbare.  

Innhenting av kostnadstall for dagens nødkommunikasjon skulle ikke omfatte alle dagens 
kostnader, men konsentrere seg om de kostnadene som påvirkes av innføring av nytt nødnett. Det 
skulle kunne benyttes til å vurdere endringene i kostnadene ved innføring av nytt nødnett. 

Det inngikk ikke i oppdraget å vurdere hvilke kostnader etatene og kommunene ville få om nytt 
nødnett ikke ble realisert slik det nå foreligger planer om.  

Oppdraget omfattet heller ikke en vurdering av hvilke ikke direkte nødnettrelaterte funksjoner den 
valgte teknologien for et nytt nødnett kan erstatte. 

Vurderingene skal inngå i en samlet evaluering av prosjektet. Evalueringen skal behandles i 
Stortinget, som skal vurdere om nytt nødnett skal etableres i hele landet.  

I konkurransegrunnlaget for prosjektet ble hensikten med kostnadsmålingene formulert slik: 

• Utbyggingen av nytt digitalt nødnett innebærer en meget stor samfunnsmessig satsing for å 
nå mål om økt sikkerhet og bedret beredskap. Det er store forventninger til de 
samfunnsmessige gevinstene av å realisere nødnettet og det stilles krav til at nødetatene og 
DNK arbeider aktivt med å realisere disse. 

• Som ledd i evalueringen av prosjektet skal det gjennomføres en uhildet vurdering av 
kostnadsmessige konsekvenser for nødetatene av at de fra å anvende egne 
sambandssystemer blir brukere av et felles nødnett. Det skal foretas kostnadsmålinger av 
nødetatenes samlede sambandskostnader før og etter utbygging. 

SINTEF Helse ble tildelt oppdraget som startet opp i mai 2008. 

Det er gjennomført et forprosjekt.  

Spørreskjema ble sendt ut 2. september med svarfrist 26. september. Purring på enkeltsvar har 
foregått til midt i desember. Så godt som alle som fikk tilsendt skjema har svart. Eksempel på 
spørreskjema følger som vedlegg 5 til denne rapporten. 
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2 Sammendrag  

Kapittel 3 beskriver organiseringen av arbeidet. 

Kapittel 4 diskuterer metoden som er benyttet.  

Det ble besluttet å sende skjema for utfylling til alle identifiserte, mulige kostnadssteder i området 
for trinn 1 fase 0. Alle etatene og kommunene skulle da dokumentere sine kostnader på en 
omforent måte. For de kostnadssteder som ikke har gitt svar, eller bare delvis har gitt svar, er svar 
fra sammenlignbare kostnadssteder benyttet for å estimere kostnaden. 

Svarprosenten har vært nær opp til 100 %. 

En gjennomgang av skjemaene viser at de gjennomgående er samvittighetsfullt fylt ut. For å få 
svarene så sammenlignbare og fullstendige som mulig, har det vært nødvendig med oppfølging av 
de som har svart. Begrepsbruken varierer noe og det varierer også hvilket nivå i organisasjonen 
som belastes kostnadene.  

Det er faktiske regnskapstall for 2007, faktiske innkjøpspriser, det faktiske antallet innkjøpte 
enheter og en vurdering av faktisk bruk av interne ressurser til drift og vedlikehold som er 
rapportert inn. For noen kostnadenheters vedkommende har det blitt benyttet en omforent 
enhetspris for innkjøpte elementer. Samlet for alle etater utgjør dette om lag 20 % av 
kostnadsstedene. Enhetsprisen er et veid gjennomsnitt av de innmeldte priser for det innkjøpte 
elementet. 

Kapittel 5 diskuterer hvordan enheter som kjøpes inn og brukes over flere år er behandlet. 
Helseforetakene regnskapsfører kapital som årlige avskrivinger, mens de andre etatene 
regnskapsfører kapitalutgifter det året anskaffelsen skjer. I denne undersøkelsen er 
kapitalutgiftene ført inn med årlige avskrivinger med en kalkulasjonsrente på 4 %. Det er benyttet 
avskrivningstider på 3, 5, 7 og 10 år. PCer og garnityr til radioenheter i brann antas å ha kortest 
levetid, RBOer og tilsvarende i brann er gitt 5 års levetid, håndholdte radioer er gitt 7 års levetid 
mens blant annet servere og basestasjoner er gitt 10 års levetid. 

I kapittel 6 beskrives hvordan driftskostnadene er behandlet. 

Driftskostnadene er det som er regnskapsført i 2007. I noen ganske få tilfelle er det her benyttet en 
enhetskostnad fordi det bare er oppgitt et antall for driftsområder og ikke en kostnad. Bruk av 
interne ressurser til vedlikehold og service er meldt inn av det enkelte kostnadssted med et beløp. 
Der det bare er meldt inn årsverk er det benyttet en omforent kostnad for dette.  

Kapittel 7 viser hvordan kostnadene som er funnet i området for trinn 1 fase 0 er ekstrapolert til 
nasjonale tall. Det har vært mulig å knytte kostnadene til enheter der man vet antallet av disse i 
området for trinn 1 fase 0 og for landet som helhet. Ekstrapoleringen er da foretatt proporsjonalt 
med forholdet mellom antallet nasjonale enheter og enheter i området det er hentet data fra. 

Kapittel 8 viser de årlige kostnadene i området for trinn 1 fase 0, fordelt på driftskostnader og 
kapitalkostnader.  Mobilkostnader er vist særskilt. I tråd med hva det er spurt om, er det 
mobilkostnader direkte knyttet til nødnettvirksomheten som er registrert. Samlet kostnad for 
området er registrert å være 36 millioner kroner i året. 

Kapittel 9 viser resultatene fra de to tidligere anslagene for kostnadene for landet som helhet, 
basert på data fra 2001 og 2004. Resultatet for 2004 sammenlignes med de innhentede kostnadene 
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for 2007, ekstrapolert til nasjonale tall. De viser at mobilkostnadene er vesentlig lavere enn 
tidligere anslag. Dette skyldes at det i denne undersøkelsen er spurt spesifikt om de 
mobilkostnadene som er knyttet direkte til nødnettbruk. Når mobilkostnadene trekkes ut både i 
2004 og 2007 beregningene, viser 2007 beregningene et vesentlig høyere kostnadsnivå enn hva 
som var resultatet i 2004. Estimatet for den nasjonale kostnaden i 2007 er 205,6 millioner kroner 
per år. Differensen er like under 30 %, sammenlignet med anslaget gjort basert på 2004-tall, 
eksklusive mobilkostnader. Den største differensen er for driftskostnader. Kapitalkostnadene øker 
noe mindre. Kapitlet har et avsnitt der tallene for 2004 og 2007 sammenlignes for de enkelte 
kostnadselementene, der det drøftes hvilke enkeltelementer som bidrar mest til forskjellene. 

Kapittel 10 konkluderer. Det viser at de årlige kostnadene for området for trinn 1 fase 0 er vurdert 
til 36 millioner kroner per år. Ekstrapolert til en kostnad for hele landet gir dette et nasjonal 
kostnadstall på 205,6 millioner kroner.  

Undersøkelsen har avdekket vesentlig flere og høyere kostnader enn tidligere undersøkelser, når 
det sees bort fra mobilkostnader. Det høyere tallet skyldes både at det er avdekket flere 
kostnadselementer, at driftskostnadene knyttet til de enkelte kapitalelementer er spesifisert og at 
de samlede vedlikeholdskostnader, både eksternt kjøp av tjenester og internt bruk av ressurser er 
meldt inn. 

Faktorene som er benyttet for å ekstrapolere resultatet fra trinn 1 fase 0 til nasjonale tall er fastsatt 
etter en rimelighetsvurdering av hvilke elementer kostnadene er knyttet til. Tidligere vurderinger 
har også benyttet seg av denne teknikken, men har benyttet færre faktorer.  

Kostnadene for trinn 1 fase 0 er ikke å betrakte som estimater, men er en registrering av de 
kostnader som er rapportert av de regnskapsførende enhetene. Registreringen har gitt anledning til 
å knytte kostnadene til de elementene som bestemmer kostnadene og som man kjenner antallet for 
både i registreringsområdet og nasjonalt. Anslaget for de nasjonale kostnader bør derfor være et 
godt grunnlag for å vurdere dagens kostnadsnivå for nødnettvirksomheten i forhold til kostnadene 
ved nytt nødnett.    

3 Organisering av arbeidet  

3.1 Organisasjonen 

Arbeidet er organisert med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) som oppdragsgiver. DNK 
har etablert en referansegruppe hvor representanter fra nødetatene og kommunal sektor er 
representert. I tillegg har dedikerte kontaktpersoner innen de respektive direktorater deltatt i 
referansegruppa (se vedlegg 2).  

SINTEFs prosjektorganisasjon er underlagt utbyggingsprosjektets programledelse.  

3.2 Møter 
I rapport om forprosjektet er avholdte møter i prosessen fram til utarbeiding av skjemaene som ble 
sendt til etater og kommuner dokumentert. 

Det er avholdt tre møter i referansegruppen, 25. september, 25. november og 14. januar. Det første 
møtet ble benyttet til å drøfte metoder og bistand for å sikre en god respons på utsendte skjema. 
Det andre møtet ble benyttet til å drøfte en første vurdering av datamaterialet som var mottatt. Her 
ble det drøftet hvordan tall fra utbyggingsområde 1 kunne skaleres opp til nasjonale tall, slik at de 
kunne sammenlignes med tidligere kostnadsestimat for hele landet. Det tredje møtet ble benyttet 
til en kritisk gjennomgang av utkastet til rapport. Etter dette møtet ble endelig sluttrapport 
utarbeidet. 
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Det ble avholdt et ekstra møte med Helsedirektoratet 24. september som resulterte i at legevaktene 
fikk tilsendt et tilleggsskjema med noe forlenget svarfrist. 

4 Metode for innhenting av data og bearbeiding av data  

4.1 Hvilke kostnader er registrert?1 

Oppdraget har vært å vise kostnader ved bruk av dagens nødnettkommunikasjon som vil påvirkes 
av etableringen av et nytt nødnett. Det er de faktiske kostnadene som er hentet inn. Kostnadene er 
hentet fra regnskapene i 2007. For kapital er det registrert antall innkjøpte enheter og innkjøpspris 
for disse. Intern bruk av ressurser for vedlikehold og service er registrert som kostnad eller som 
årsverk.  

På et område spesielt, skiller denne metoden seg fra de to tidligere vurderinger av kostnader i 
2001 og 2004. Det gjelder mobiltelefoni. De to tidligere vurderinger har kostnadssatt 
mobiltelefoni delvis etter hva dagens kostnad til nødnettrelatert bruk har vært og delvis etter en 
vurdering av at det nye nødnettet langt på vei kan erstatte all mobiltelefoni ved etatene. Denne 
undersøkelsen har etterspurt kostnader ved dagens mobiltelefoni som er direkte relatert til 
nødvirksomhet og som vil bli borte ved etableringen av nytt nødnett.  

4.2 Metode for datainnsamling 

Arbeidet med metoden for datainnsamling har vært tredelt.  

1. Tidligere forsøk på å fastsette kostnadene forbundet med nåværende nødnettløsning ble 
gjennomgått for å studere metoden som da ble benyttet.  

2. Det ble trukket veksler på SINTEFs egne erfaringer med å hente inn kostnader og 
aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten (SAMDATA). En erfaring fra dette arbeidet var 
at bruk av skjema for innhenting av data gir det beste resultatet.  

3. Til sist har informasjon fra referansegruppen og møter med etatene blitt benyttet i 
metodeutviklingen. 

Gjennom forprosjektet ble det etablert et spørreskjema. Før endelig utforming ble skjemaet sendt 
på høring til etatene og kommuner. Problemstillingene støttet seg også på den oversikten over 
kostnadselementer som framgikk av undersøkelsene foretatt i 2001 og 2004. 

Skjemaet etterspør de kostnadene som de enkelte kostnadssteder kan dokumentere de har. Det er 
noe forskjell i hvordan etatene fører sine regnskap, og det er også noe forskjell på hvilket nivå i de 
enkelte etater kostnader blir regnskapsført. Ved bruk av et felles skjema har den enkelte 
kostnadsstedene sortert sine kostnader slik at de kan sammenlignes med andre kostnadssteder og 
etater.  

Kostnadselementer som defineres som kapital er blitt kjøpt inn til ulike tidspunkt. Det var 
forventet at alle ikke ville ha oversikt over de faktiske innkjøpskostnadene. Derfor er det i 
skjemaet plass for å registrere antallet av slike enheter.  

De rapporterte kostnadene for innkjøpte enheter og informasjon om prisnivået i markedet, er blitt 
benyttet til å lage en enhetskostnad for kapitalelementer. Beregnede enhetskostnader er benyttet 
for de som ikke kunne oppgi egen faktisk kostnad ved kjøp av enhetene. Dette gjelder helse og 

                                                 
1 Alle data er registrert i eget regneark som er tilgjengelig på forespørsel 
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brann. For politiet er det benyttet enhetskostnader PDMT har oppgitt, siden disse kostnadene er 
brukt på samme måte for alle politidistriktene. Dette til forskjell fra kostnadssteder i brann og 
helse der budsjettansvaret ikke er sentralisert som for politiet. 

Etter en gjennomgang av svarene viste det seg nødvendig å komme med et tilleggsspørsmål om 
antallet basestasjoner og om disse var eid eller leid. Kostnadene er da fordelt mellom 
kapitalkostnader til etablering av basestasjoner og årlige leiekostnader eller driftskostnader til 
disse basestasjoner.  

Alle data er registrert for hver enkelt respondent.  

4.3 Vurdering av andelen som har svart 

Skjemaene ble sendt ut 2. september med svarfrist 26. september. Om lag halvparten av svarene 
kom inn innen denne fristen. De fleste svar var inne første uke i november, mens de siste først ble 
mottatt primo januar. 

Alle nødmeldesentraler innen helse rapporterer til sin prehospitale divisjon. Alle disse har svart på 
tilsendte skjema. 

Alle akuttmottak har svart på tilsendt skjema. 

Alle legevaktsentraler unntatt de ved Fet, Flesberg og Rollag har fylt ut skjema. Det har kommet 
frem gjennom andre kanaler hvilke kostnadselementer som er i bruk i Fet, og disse er tillagt. De to 
andre som ikke har svart, er blitt vurdert å ligge på et kostnadsnivå tilsvarende andre kommuner 
på deres størrelse som har sendt inn skjema. 

43 av 54 kommuner har fylt ut skjema eller svart på annen måte. Den direkte henvendelsen til 
kommunene ble gjennomført for å undersøke om kommunene hadde kostnader som ikke var 
dekket av svarene som ble sendt inn av de kommunale legevaktene og brannvesen.  

Alle enheter for brann med unntak av Rømskog, har svart på skjema. Rømskog har blitt vurdert å 
ligge på et kostnadsnivå tilsvarende annet brannvesen på deres størrelse. 

For politiet har PDMT samarbeidet med politidistriktene og levert inn utfylte skjema. 

Svarprosenten vurderes derfor som svært høy.    

4.4 Evaluering av innkomne skjema 

Det er første gang det er samlet inn så spesifiserte regnskapstall fra disse etatene, registrert 
ensartet på tvers av etatsgrenser og nivå i organisasjonene. Vurderingen er at skjemaene er godt 
utfylt og gir det beste grunnlaget for en kostnadsvurdering av faktiske kostnader til dagens nødnett 
i området for trinn 1 fase 0.  

Etater og kommuner med rapporterte kostnader som avviker vesentlig fra øvrige sammenlignbare 
kostnadssteder, er blitt kontaktet, uten at dette har gitt vesentlige endringer i det etablerte 
kostnadsbildet. Det er dokumentert at forskjellene i kostnader kan være forholdsvis store, men at 
det som er rapportert er det som er regnskapsført. 

I arbeidet med skjemaene ble det avdekket behov for noe tilleggsinformasjon. Dette dreide seg 
blant annet om antallet basestasjoner og hvor mange av disse og tilknyttede antenner som er eid 
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av etaten og hvor mange som er leid, siden dette påvirket kostnadsberegningene og plassering av 
kostnaden som kapitalkostnad eller driftskostnad. Disse spørsmålene ble besvart tilfredsstillende. 

Som tilleggsutstyr til bærbare radioenheter har brann hva som kalles garnityr, et hodesett som 
blant annet brukes ved røykdykking. Dette ble det ikke eksplisitt spurt om i skjemaet, så det var 
bare noen få brannvesen som rapporterte kostnader til dette. I en ekstra forespørsel fikk SINTEF 
en bedre oversikt over antallet slikt garnityr. Tallene spriket mye sammenlignet med antallet 
håndholdte radioer. SINTEF vurderte det slik at noen rapporterte enkeltdeler mens andre 
rapporterte antall sett, og forutsatte at alle håndholdte radioenheter i brannetaten har ett sett 
garnityr. Dette er tatt inn som en kostnad. 

For brann er det tatt med alle personsøkere. For helse er personsøkere knyttet til ambulanser tatt 
med. Personsøkere i akuttmottak er ikke tatt med, siden dette er enheter de sykehusansatte vil ha, 
uavhengig av nødnettet. Det har vært behov for å sende ut kontrollspørsmål til enkelte enheter når 
det gjelder kostnader til konsesjon, linjer og mobilkostnader. For helseområdets del rapporterte 
som eksempel ingen inn konsesjonskostnader, siden dette betales sentralt av Helsedirektoratet. 
SINTEF er av den oppfatning at alle kjente, tilsvarende forhold er avdekket og behandlet i tråd 
med målet om å få inn alle faktiske kostnader. 

Også for mobiltelefoni ble det spurt om kostnader som var relevante for selve 
nødnettvirksomheten. Det ble ikke spurt om hvilke av dagens mobilkostnader som kan erstattes av 
radioenheter ved en ny nødnettløsning. Kostnadene til mobiltelefoni er derfor ikke 
sammenlignbare med det som er samlet inn tidligere på dette området. Dette drøftes særskilt i 
kapittel 8.1. 

I denne undersøkelsen er ikke kostnadene til mobildata tatt med. Vurderingen er at dette er 
løsninger som er bygd opp uavhengig av hvilke løsninger og valg en tar for nødnett. Som 
eksempel vil det arbeides med å etablere muligheter for overføring av EKG signaler fra 
ambulanser til akuttmottakene. Hvilke nett disse signalene skal gå gjennom vil bli vurdert ut fra 
tilgjengelighet, kapasitet og kostnad, og vil kunne eksistere parallelt med nødnettet om det 
vurderes som mest hensiktsmessig. 

Det ble gjort en henvendelse til alle kommuner for å høre om de hadde kostnader knyttet til 
nødnettet, ut over det som gjelder brannvesen og legevakter. Som tidligere vist var det 43 av 54 
kommuner som svarte. Noen ganske få kommuner hadde liggende radioer for bruk av enkeltleger 
under vakttjeneste, i tillegg til de som fantes ved legevaktene. Disse var ikke i bruk. 
Anskaffelsene var foretatt av spesielt interesserte personer som hadde arbeidet der tidligere. Siden 
denne undersøkelsen skal gi et estimat på kostnadene ved driften av dagens nødnett, har SINTEF 
konkludert med at det ikke er kostnader i kommunene ut over det som er knyttet til legevakter og 
brannvesen.  

Så godt som alle som fikk tilsendt skjema har svart. Alle har rapportert inn sine driftsutgifter i 
2007. For slike utgifter er det bare en håndfull enheter som på enkelte områder ikke har rapportert 
inn en kostnad, slik at en har måttet benytte en gjennomsnittskostnad. Alle enheter som har svart 
har rapportert inn antallet innkjøpte enheter som er en del av dagens nødnettsystem. For alle 
etatene under ett er det 80 % av kostnadsstedene som også har oppgitt en kostnad for innkjøpet. 
Helse ligger lavest. Innen den gruppen er det 42 % av utstyrsenhetene som er rapportert inn med 
både antall og kostnad. For brann er det nesten 70 % og for politiet er det alle. Bruk av interne 
ressurser brukt til vedlikehold og service er rapportert inn som en kostnad eller med et antall 
årsverk. 

Kostnadene for drift av dagens nødnett er derfor ikke et estimat, men en presentasjon av det som 
er rapportert inn fra så godt som alle kostnadssteder i området for trinn 1 fase 0. 
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SINTEFs vurdering er at denne registreringen av kostnader skiller seg fra de to tidligere 
undersøkelsene som synes å ha en større grad av estimering. Det har ikke vært mulig for SINTEF 
å få dokumentert nøyaktig hvordan kostnadstallene for 2001 og 2004 undersøkelsene er 
framkommet. Det synes som de er framkommet dels ved å hente inn kostnadstall, dels ved å gi en 
egen begrunnet størrelse for kostnader. Kapitalutgifter er forutsatt å ha en levetid, og det er de 
årlige utgiftene som da er benyttet i kostnadsestimatet. Det synes ikke som nåverdibetraktninger 
eller avskrivingsberegninger er benyttet for kapitalutgifter.  

Svarene på tilleggs- og kontrollspørsmål har vært tilfredsstillende. Konklusjonen er derfor at 
tallgrunnlaget gir en god og riktig beskrivelse av de faktiske kostnader til dagens 
nødkommunikasjon i utbyggingsområde 1 (trinn 1 fase 0).  

5 Kapitalkostnader  

Kostnader er inklusive alle avgifter. 

Helseforetakene fører kapitalutgifter slik det er vanlig i det private. Årlige avskrivinger føres inn i 
regnskapene. Brann, politi og kommunenes legevakter utgiftsfører innkjøp i regnskapet det året 
utgiften betales. 

Denne rapporten har ført inn kapitalutgiftene som en årlig avskrivingsutgift med en 
kalkulasjonsrente på 4 %. Kostnadsvurderingene for årene 2001 og 2004 fordelte også 
kapitalutgifter på denne måten, uten at SINTEF har klart å finne nøyaktig ut antallet år som ble 
benyttet for de ulike elementene og hvilken rentesats som ble benyttet.   

Alle fysiske enheter som forutsettes å vare minimum 3 år er tatt inn i kostnadsoversikten som et 
element som avskrives over et antall år. Hvordan de enkelte kapitalelementene er vurdert framgår 
av tabell 5.1. Dette gjelder basestasjoner, antenner, alle typer radioenheter, RBO2-enheter med 
deres linjer og betjeningsutstyr, AKU-B er, PC-er og servere på nødmeldesentralene, garnityr og 
personsøkere. Disse utgjør kapitalkostnadene. 

 Tabell 5.1 Avskrivingstid for ulike kapitalelementer 

Avskrivingstid  Type kapitalelement 
3 år PC, garnityr3 til radioenheter (brann) 
5 år AKU-B, AKU-B sendeutstyr, RBO 
7 år Håndholdte radioenheter 
10 år Servere, bilmonterte og stasjonære radioenheter. personsøkere, 

basestasjoner 

Det er rapportert noen årlige driftskostnader for utstyrselementene. Disse er ført som 
driftskostnader sammen med vedlikeholdskostnader ellers, leiekostnader og en liten sekkepost for 
andre driftskostnader. 

Mobiltelefoni er tatt med som driftskostnad. Verdien av selve mobiltelefonen er ikke beregnet. 
Det er forutsatt at antallet mobiltelefoner ikke vil påvirkes av nytt nødnett.  

Studiet av de tidligere kostnadsvurderingene har ikke brakt en entydig klarhet i hvordan de har 
kommet fram til kapital og driftskostnader i deres beregninger. 

                                                 
2 RBO og AKU-B er system som overfører innkomne telefonsamtaler til utgående radiosamband. 
3 Garnityr er ulike handsfrie løsninger for brann for at radioen skal kunne fungere under røykdykking 
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5.1 Beregning av enhetskostnader  

Tabell 5.2 viser enhetskostnadene som er benyttet for kapitalenhetene. Kostnadsvurderingen av de 
ulike elementene bygger på den kostnaden som er rapportert inn fra de kostnadssteder som både 
har rapportert antall og innkjøpskostnad. For politiets del har SINTEF benyttet de kostnadene 
PDMT har meldt inn. Begrunnelsen for dette er at PDMT har en god oversikt over sitt totale 
kostnadsbilde. Som beskrevet tidligere er det rapportert inn kostnad for 80 % av 
kapitalelementene. 

For noen kostnadselementer er det beregnet gjennomsnittlig anskaffelseskostnad der det er oppgitt 
et antall enheter, men ingen kjøpskostnad. Det er da beregnet et gjennomsnitt ut fra de som har 
oppgitt både antall og kjøpskostnad. Informasjon om dagens markedspris for enhetene og 
utviklingen av denne de siste 10 årene har også vært med i beregningen av 
gjennomsnittskostnadene. Fra leverandørsiden er det meldt at prisene i all hovedsak har vært 
stabile de siste 10 årene. I den grad de har beveget seg så har de sunket noe i pris. 

Tabell 5.2 Beregnede enhetskostnader kapital 

Kapitalelement Kostnad i NOK 
Basestasjon m/antenne 110.000
Bilmontert radio 9.350
Stasjonær radio 20.177
Håndholdt radio 6.100
Garnityr til radioenheter 3.000
AKU-B 65.219
RBO 100.000
RBO-linjer 18.061
Personsøker 5.101
PC 30.920
Server 31.100

6 Driftskostnader  

Driftskostnadene er hentet fra regnskapene for 2007. Som tidligere beskrevet er det også hentet 
inn tall for bruk av interne ressurser til vedlikehold og service. Dette er enten personer som 
arbeider full tid med dette, eller det er ansatte som har en annen hovedoppgave, men som 
dedikerer noe av sin arbeidstid til service og vedlikehold. Alle har meldt inn enten årsverk eller 
kostnader ved bruk av slike interne ressurser. Der det er rapportert inn årsverk har SINTEF 
beregnet kostnaden ved å ta utgangspunkt i lønnsnivået som gjelder og som er noenlunde likt 
mellom etatene. 

Driftskostnadene er knyttet til: 

• telelosji og linjeleie 
• driftskostnader for basestasjoner, MD100CA, RBO, AKU-B, AKU-B sendeutstyr, PC-er, 

servere, radioenheter, garnityr og personsøkere 
• konsesjon,  
• service/vedlikehold, 
• mobiltelefoni  
• Sekkepost for andre driftskostnader 

De rapporterte kostnader i 2007 er lagt til grunn uten noen form for omregning. For helse betales 
konsesjon til post- og teletilsynet og en IN-løsning for ekkoslukning til Telenor av 
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Helsedirektoratet. Disse kostnadene er fordelt på de enkelte enhetene innen helse i forhold til 
antall basestasjoner. 

Som for kapitalkostnader (kapittel 5) er det noen kostnadsbærere som ikke har meldt inn kostnad, 
men et antall av en enhet. Da er enhetskostnadene i tabell 6.1 benyttet. 

Tabell 6.1 Beregnede enhetskostnader drift 

Driftselement Kostnad i NOK 
Telelosji 8.770
Linjeleie 16.024
Mobiltelefon – brann 3.370
Mobiltelefon – helse 2.272

7 Skalering av kostnadene for området for trinn 1 fase 0 til nasjonale tall 

PDMT har de faktiske tallene for landet, så for politiet legges disse til grunn. PDMT har oppgitt 
årsverk til vedlikehold og service for trinn 1 fase 0 og vurdert det slik at dette utgjør halvparten av 
slike kostnader for landet. Kostnadene ved et årsverk er satt av SINTEF og er likt for alle etatene. 

Det synes som kostnadsvurderingen gjort på grunnlag av data fra 2004 har vurdert de nasjonale 
tallene ut fra hvor mange basestasjoner, kommunikasjonssentraler og biler som finnes. Dette er i 
prinsippet samme metode SINTEF har valgt, men i denne rapporten har man hatt anledning til å 
dele dette ytterligere opp. Basestasjonene er delt i eide og leide. Det er rapportert inn det faktiske 
antall biler, radioenheter og tilsvarende. Ved siden av antallet kommunikasjonssentraler er antallet 
legevakter, legevaktsentraler og brannstasjoner benyttet. Alt i alt mener SINTEF at med en faktisk 
rapportert kostnad i bunn og en ekstrapolering som er mer oppdelt på kostnadselementer, bør dette 
gi et sikrere anslag for nasjonale kostnader. 

Valget av skaleringsfaktor betyr mye for sluttresultatet. Området for trinn 1 fase 0 utgjør 32 % av 
landets befolkning. Andelen basestasjoner er henholdsvis 12 % og 10 % for helse og brann. 
Andelen nødmeldesentraler er 22 % for brann og 14 % for helse. Tabell 7.1 viser hvordan de ulike 
kostnadselementene er skalert opp. 

I tabell 7.1 står størrelsen på faktoren og det er mulig å se hvor mye tallene vil bevege seg om en 
endrer valget av faktorer. Valget av skaleringsfaktor vil påvirke sluttresultatet. Endringene vil da 
nødvendigvis bevege seg trinnvis og ikke glidende. Endres for eksempel faktoren for 
ekstrapolering av kostnader til personsøkere fra å være knyttet antall brannstasjoner til befolkning, 
vil de nasjonale kostnadene for personsøkere reduseres med litt over 20 %.   

Valget av skaleringsfaktor er basert på at kostnadene i området det er hentet inn kostnadstall for er 
knyttet til enheter det er rapportert inn antall for i området for trinn fase 0, og som det også er 
hentet inn antall for på landsbasis. 

For personsøkere i brannetaten ble det vurdert om disse skulle knyttes til befolkning, personer i 
beredskap eller utgifter til beredskap. Vanskeligheten med å bruke personer, var det store antallet 
deltidsstillinger for landet som helhet. Uten at det forelå opplysninger om graden av deltid. Dette 
store antallet gjenspeilte seg ikke i kostnader. Det vil si at antatt ganske like områder i areal, 
kommunikasjoner og befolkning kunne ha vesentlig forskjellig antall deltidsansatte, mens 
utgiftene til beredskap var ganske lik. Derfor ble utgifter til beredskap valgt. Som vist over ville 
skaleringsfaktoren med bruk av befolkning vært 32 %, med antallet heltidsansatte 36 %, 
deltidsansatte 7,8 % og en sum av deltidsansatte og heltidsansatte 13,1 %. De nasjonale tall for 
brannetatenes kostnad til personsøkere ville da variert fra 1,3 til 5,9 millioner kroner. 
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Antallet basestasjoner og nødmeldesentraler er også i endring. For brann er det rapportert inn 70 
flere basestasjoner for landet som helhet i 2007 enn det ble i 2004. SINTEF vet ikke hva et tall for 
området for trinn 1 fase 0 i 2004 var. Antas det at det ikke var noen endring i dette området, og at 
endringen kom i landet for øvrig, ville utgiftene til basestasjoner for landet som helhet ligget om 
lag 900 000 kroner lavere om det nasjonale tallet for basestasjoner i 2004 var blitt lagt til grunn. 

SINTEF mener at de innrapporterte tall for dagens enheter, både i området som det er hentet inn 
tall for og for landet er godt kvalitetssikret. En har likevel tatt med drøftingene i de to foregående 
avsnitt for å vise at om antall enheter endrer seg eller det velges andre skaleringsfaktorer, vil dette 
selvsagt påvirke sluttresultatet. 

Tabell 7.1 Faktorer som skalerer opp kostnadene funnet i utbyggingsområde 1 til nasjonale 
tall, benyttet for brann og helse  

 Skaleringsfaktor Brann Helse 
Basestasjoner, linjeleie, telelosji og 
tilhørende kostnader til vedlikehold og 
annet 

Antall basestasjoner 9,70 % 11,80 %

AKU-B kostnader og tilhørende kostnader 
til service, konsesjon, vedlikehold og annet, 
stasjonære radioenheter, brann 

Antall brannstasjoner 8,96 %

RBO kostnader og tilhørende kostnader til 
vedlikehold og annet, stasjonære 
radioenheter, helse 

Antall 
legevakter/legevaktse
ntraler 

17,01 %

Bilmonterte radioenheter, personsøkere 
helse 

Antall utrykningsbiler 
brann og ambulanser 

27,38 % 28,76 %

Bærbare radioenheter, samt kostnader til 
vedlikehold og annet av radioenhetene, 
mobiltelefon, helse 

Befolkning 31,95 % 31,95 %

PC-er og servere og tilhørende kostnader til 
vedlikehold og annet 

Antall 
nødmeldesentraler 

21,74 % 13,64 %

Bærbare radioenheter brann, garnityr og 
personsøkere, samt kostnader til 
vedlikehold og annet av radioenhetene, 
mobiltelefon, brann 

Kostnader beredskap 
brann 

26,00 %
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8 Resultater, kostnader i utbyggingsområde 1 (trinn 1 fase 0), 2007  

Tabell 8.1 viser resultatet av innhenting av kostnader i utbyggingsområde 1.  

Kapitalkostnadene utgjør nesten 30 % av de samlede kostnader. Brann har nesten 40 % av sine 
kostnader knyttet til kapital, mens politiet har den laveste andelen med 17 %. 

Tabell 8.1 Kostnadene for etatene og kommuner i utbyggingsområde 1, 2007, millioner 
kroner  

  
Spesialist-
helsetjenesten 

Kommune-
helsetjenesten

Sum helse-
tjenesten Brann Politi Totalt 

Driftskostnader * 7,5 2,4 9,9 6,8 8,5 25,2

herav mobil 0,7 0,2 0,8 0,8 0,3 2,0
Kapitalkostnader ** 3,7 0,8 4,6 4,5 1,7 10,8

Sum kostnader 11,2 3,3 14,5 11,3 10,2 36,0
* telelosji, linjeleie, konsesjon, service/ vedlikehold, mobiltelefoni, andre driftskostnader samt driftskostnader til 
basestasjoner, RBO, MD100CA, AKU-B sendeutstyr, AKU-B, PC-er, servere, radioenheter, garnityr og 
personsøkere.  
** basestasjon, AKU-B, RBO PC-er, servere, radioenheter, garnityr, personsøkere. 

8.1 Vurdering av innmeldte mobilkostnader 

I denne undersøkelsen er det etterspurt og kartlagt kostnader til mobiltelefoni som er knyttet til 
nødnettet. Det synes som beregningene i 2001 og 2004 har tatt med mobilkostnader som kan 
erstattes med bruk av det nye nødnettet. I dette arbeidet meldte politiet først inn alle sine 
mobilkostnader som da var ca 14 millioner kroner i utbyggingsområdet 1. Da PDMT korrigerte 
dette til den delen av mobilbruken som er direkte knyttet til nødnettet, falt kostnaden til 320 000 
kroner. Det er disse vurderingene som også ligger bak innmeldt kostnad for mobilbruk fra brann 
og helse. Etter drøftinger med prosjektets referansegruppe vurderes de innmeldte kostnadene for 
dette å være rimelige. 

Det nye nødnettet kan brukes som et samband, alternativt til telefoni, og da spesielt mobiltelefoni, 
siden det benyttes håndholdte radioer som brukeren kan ta med seg. I denne undersøkelsen er det 
ikke gjort noen vurdering av om en slik overgang vil skje. Kostnadene som presenteres her er et 
estimat på de kostnadene som skal bli borte ved innføring av nytt nødnett. 

Hva som kan overtas av nytt nødnett vil avhenge av funksjonalitet og pris. Slike vurderinger har 
ikke vært en del av dette oppdraget. 
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9 Sammenligninger med 2001 og 2004 beregningene 

9.1 Resultatet av kostnadsberegningene foretatt i 2001 og 2004 

Tabell 9.1 viser kostnadsanslagene som ble gjort i 2001 og 2004. Den viser at de samlede 
kostnadene for politiet var ganske stabil fra vurderingene gjort i 2001 til den som ble foretatt i 
2004. Dette dekker over at mobilkostnadene er økt med mer enn 50 %, mens andre driftskostnader 
og kapitalkostnader er redusert med om lag 25 %. Politiet skiller seg fra de to andre etatene ved at 
de har en enhet som samler alle kostnader og drifter de tekniske systemene.  

Tabell 9.1 Kostnad ved drift av nødnett 2001 og 2004, millioner kroner 
i mill. kroner Brann Politi Helse Sum 
2000/2001:         
Driftskostnader  37,0  47,8  47,8  132,6 
-herav mobiltelefonkostnader    2,9  21,5  22,3    46,7 
Kapitalkostnader  12,8  15,2  15,1    43,1 
Sum kostnader 49,8 63,0 62,9 175,7
2004:     
Driftskostnader  52,8  49,9  64,7  167,4 
-herav mobiltelefonkostnader  17,9  30,0  38,8  86,7 
Kapitalkostnader  37,0  11,3  48,4  96,6 
-herav mobiltelefoner 7,5 2,2 13,0 22,7
Sum kostnader 89,8 61,2 113,0 264,0

For helse og brann var det en klar økning i kostnadsanslaget. De har begge en høyere kostnad enn 
politiet i 2004, mens de i 2001 lå lavere.  

9.2 Resultatet fra utbyggingsområde 1 skalert opp til å gjelde for hele landet 

Tabell 9.2 viser tallene en får når tallene i tabell 8.1 ekstrapoleres med faktorene presentert i tabell 
7.1. 

Tabell 9.2 Kostnadene funnet i utbyggingsområde 1 ekstrapolert opp til nasjonale tall, 
millioner kroner  

  
Spesialist-
helsetjenesten 

Kommune-
helsetjenesten 

Sum helse-
tjenesten Brann Politi Totalt 

Driftskostnader * 44,6 14,9 59,4 54,4 23,0 136,8

herav mobil 2,1 0,5 2,6 3,3 0,6 6,5
Kapitalkostnader ** 21,7 5,1 26,8 27,2 14,7 68,7
Sum kostnader 66,2 20,0 86,2 81,6 37,8 205,6
* telelosji, linjeleie, konsesjon, service/ vedlikehold, mobiltelefoni, andre driftskostnader samt driftskostnader til 
basestasjoner, RBO, MD100CA, AKU-B sendeutstyr, AKU-B, PC-er, servere, radioenheter, garnityr og 
personsøkere. 

** basestasjon, AKU-B, RBO PC-er, servere, radioenheter, garnityr, personsøkere. 

Kostnadene for 2007 ligger klart over anslagene både for 2001 og 2004, eksklusive 
mobilkostnader. Siden mobilkostnadene er behandlet svært ulikt i 2007 i forhold til ved de to 
foregående anslagene, er disse trukket ut i sammenligningen i tabell 9.3. Den viser at de samlede 
kostnadene i 2007 ligger mer enn 30 % over anslaget gjort i 2004. Størst er endringen for helse. 
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Den største økningen både relativt og absolutt er for driftskostnader. For kapitalkostnader er 
økningen noe mindre. 

Tabell 9.3 Differansen mellom 2007 målingen og 2004 anslaget eksklusive mobilkostnader  
i mill. kroner Helse Brann Politi Sum 
sum 2007 uten mobilkostnader* 83,6 78,3 37,1 199,0
sum 2004 uten mobilkostnader* 61,2 64,4 29 154,6
Differanse 22,4 13,9 8,1 44,4
Endring 2004-2007 i % 36,6 % 21,6 % 27,9 % 28,7 %

* Både kapital og driftskostnader 

I tidligere presenterte tabeller fra undersøkelsene i 2001 og 2004 er det bare driftsutgiftene knyttet 
til mobiltelefoni som er trukket fram særskilt. Tabellene 9.4, 9.5 og 9.6 presentrer en større 
oppdeling av tallene som ligger til grunn for disse undersøkelsene. Der kan man se at det også er 
betydelige kapitalutgifter registrert for mobiltelefoni. Disse kostnadene er også trukket fra i 2004 
tallene i tabell 9.3  

9.3 Diskusjon om hvordan avvikene skal vurderes 

De tre tabellene som følger viser hvordan kostnadene var fordelt på forskjellige 
kostnadselementer. Det gir oss anledning til å se hvilke kostnadselementer som bidrar til at 
kostnadsnivået i 2007 er klart høyere enn i 2004, når det sees bort fra mobilkostnader. 
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Tabell 9.4 Driftskostnadene for Brann i 2007 sammenlignet med 2004 beregningene, fordelt 
på kostnadselementer, i nok, K betegner kapitalkostnader, D betegner driftskostnader 
  Brann 2004 Ekstrapolert 2007 2007 utbyggingsområde 1
K Basestasjon         1.120.000             6.262.533                      607.652 
K AKU-B         3.915.000             6.019.850                      539.351 
K PC-er                    -              1.691.352                      367.685 
K Servere                    -                 423.312                       92.024 
K Bilmontert 2.013.000             1.401.769                      383.873 
K Bærbart         4.800.000             3.348.565                      870.627 
K Stasjonært                    -              2.387.864                      213.942 
K Garnityr                    -              3.463.504                      900.511 
K Personsøkere         7.500.000             2.172.659                      564.891 
K Kommunikasjonssentraler         8.880.000                        -                               -  
K Applikasjonsutvikling         1.000.000                        -                               -  
K Mobildata, nyinvestering            250.000                        -                               -  
K Mobiltelefoner         7.500.000                        -                               -  
D AKU-B                    -                 961.277                       86.126 
D PC-er                    -                  36.800                         8.000 
D Servere                    -                  69.000                       15.000 
D Bilmontert            671.000                437.618                      119.841 
D Bærbart         1.500.000             1.052.069                      273.538 
D Stasjonært                    -                 719.937                       64.503 
D Garnityr                    -                 132.546                       34.462 
D Personsøkere         1.500.000             1.768.354                      459.772 
D Telelosji         3.480.000             3.083.579                      299.199 
D Linjeleie         4.350.000             7.008.029                      679.987 
D Konsesjon/ post- og teletilsynet 1.955.100             3.178.356                      284.766 
D Service/ vedlikehold       10.110.000           29.810.187                   3.048.638 
D Andre         5.380.000             2.906.629                      569.349 
D Telekostnader         6.000.000                        -                               -  
D Mobil       17.679.600             3.250.436                      845.113 
D Mobildata            171.131                        -                               -  
  Samlet sum       89.774.831           81.586.226                 11.328.850 
  Driftskostnader       52.796.831           54.414.817                  6.788.294 
  herav mobil       17.679.600             3.250.436                      845.113 
  kapitalkostnader       36.978.000           27.171.409                  4.540.556 

Tabell 9.4 viser situasjonen for brann. 2007 gir en vesentlig høyere driftskostnad når 
mobilkostnader ikke tas med. Dette skyldes først og fremst at det er meldt inn nesten tre ganger så 
mange kostnader knyttet til service og vedlikehold som i anslaget gitt i 2004. Kostnadene til 
linjeleie og konsesjon er også vesentlig høyere. Den uspesifiserte ”andre” kostnaden er i 2007 
halvparten av hva den ble estimert å være i 2004. 

I 2004 opereres det med telekostnader. Disse utgjør en høy andel av de samlede kostnader. Hvis 
dette dekker fast telefoni, er dette en kostnad som ikke er tatt med i beregningene for 2007. Det 
som er av kostnader til fast telefoni påvirkes ikke av valgte nødnettløsninger.  

I beregningene for 2007 er kostnader til AKU-Ber, PC-er og servere inne på nødnettsentralene tatt 
med, fordelt på kapital og drift. Kostnaden til selve nødnettsentralen, som er et fysisk 
arbeidsområde, er ikke tatt med. Det ble vurdert å være uavhengig av valgt nødnettløsning. 

Samlet er kostnadene til kapitalelementene også klart høyere i 2004 enn i 2007. Trekkes utgiftene 
til mobiltelefoni og mobildata ut, ligger tallene for 2004 svakt over de for 2007. I 2004 opereres 
det med en stor kostnad til kommunikasjonssentraler. Det er mulig den må relateres til 2007 
beregningenes tall for AKU-Ber, stasjonære radioenheter, pcer og servere. Applikasjonsutvikling 
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som er ført som kostnad i 2004 regner en i 2007 er dekket under kostnader for vedlikehold, 
service og andre kostnader. 

Tabell 9.5 Driftskostnadene for Helse i 2007 sammenlignet med 2004 beregningene, fordelt 
på kostnadselementer, i nok, K betegner kapitalkostnader, D betegner driftskostnader 

 Helse 2004 Ekstrapolert 2007 2007 utbyggingsområde 1

K Basestasjon 3.104.000             8.157.158                      962.902 
K RBO       14.700.000           11.672.076                   1.985.706 
K PC-er                    -              2.166.366                      295.414 
K Servere                    -                 281.186                       38.343 
K Bilmontert         1.800.000                759.758                      218.521 
K Bærbart         5.500.000             2.632.636                      841.041 
K Stasjonært                 910.236                      154.853 
K Personsøkere 2.750.000                223.012                       64.143 
K Kommunikasjonssentraler         6.850.000                        -                               -  
K Mobildata            250.000                        -                               -  
K Mobiltelefoner       13.000.000                        -                               -  
K Simulcast system 400.000                        -                               -  
D Basestasjoner                    -                 318.865                       37.640 
D RBO                    -                 844.458                      143.663 
D RBO-linjer                    -              3.397.217                      577.950 
D Telelosji         4.177.995             4.890.437                      577.286 
D Linjeleie         7.013.255           17.424.408                   2.056.844 
D Konsesjon            736.488             1.780.000                      213.120 
D Servere/PC         1.000.000                733.333                      100.000 
D  Bilmontert            450.000                        -                               -  
D Bærbart         1.575.000                 68.865                       22.000 
D Stasjonært                    -                 411.463                       70.000 
D Service/ vedlikehold         3.459.995           24.690.441                   4.855.292 
D Annet         2.880.000             2.283.605                      421.980 
D Telekostnader         3.000.000                        -                               -  
D Personsøkere            550.000                        -                               -  
D Mobil       34.281.797             2.598.391                      830.101 
D Mobildata         4.548.735                        -                               -  
  Samlet sum      112.027.265           86.243.911                 14.466.799 
  Driftskostnader       63.673.265           59.441.482                  9.905.875 
  herav mobil       34.281.797             2.598.391                      830.101 
  kapitalkostnader       48.354.000           26.802.429                  4.560.924 

Tabell 9.5 sammenligner kostnadene for helse i 2004 og 2007. Her er det ikke delt opp mellom 
kommune- og spesialisthelsetjenesten, siden denne oppdelingen ikke var foretatt i 2004. 

Resultatet ligner ganske mye på det en så for brann i foregående tabell. Når det sees bort fra 
mobilkostnader og mobildata, er driftskostnadene i 2007 vesentlig høyere enn i 2004 anslaget. 
Som eksempel er kostnadene til service- og vedlikehold nesten 8 ganger høyere i 2007 enn i 2004. 
Som for brann er også kostnadene knyttet til linjeleie vesentlig høyere i 2007. Driftskostnader til 
RBO-er er ikke med i kostnadsanslaget for 2004. 2004 beregningene har også her en telekostnad 
som det ikke framgår av dokumentene hva er. 

Når det sees bort fra mobilkostnader ligger kapitalkostnadene i 2004 over kostnadene i 2007. 
Vekten av de ulike kostnadselementene er ganske forskjellig. 2004 har som for brann en stor 
kostnad til kommunikasjonssentraler som det er uklart hva dekker. Det kan tenkes at 2007 
beregningens tall for pcer, servere og stasjonære radioer skal sammenlignes med det anslaget.  
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Tabell 9.6 Driftskostnadene for Politiet i 2007 sammenlignet med 2004 beregningene, fordelt 
på kostnadselementer, i nok, K betegner kapitalkostnader, D betegner driftskostnader 

  
Politi 2004 

Nasjonale tall fra PDMT
2007 utbyggingsområde 1

    (kr) (kr) (kr) 
K Basestasjon         1.200.000             9.209.834                       388.366  
K Bilmontert         1.701.000                861.742                       369.811  

K Bærbart         1.710.000             4.141.713                       948.046  

K Stasjonært                    -                  198.498                        19.418  

K Spesialutstyr         2.062.500                        -                                 -    
K Kommunikasjonssentraler         1.456.000                        -                                 -    
K Applikasjonsutvikling         1.000.000                        -                                 -    
K Mobiltelefoner         2.166.667                        -                                 -    
D Linjeleie         2.535.000                726.900                       381.000  
D Konsesjon            942.411             1.721.001                       713.001  
D Basestasjoner/telelosji               9.878.760                    1.750.210  
D Telelosji         3.203.000                        -                                 -    
D MD100CA                    -               1.623.500                    1.263.310  
D Bilmontert         2.353.500                        -                                 -    
D Bærbart         2.563.000                        -                                 -    
D Telekostnader         1.120.000                        -                                 -    
D Vedlikehold         4.525.000             8.056.700                    4.028.350  
D Mobil       29.980.000                640.000                       320.000  
D Mobildata              45.362                        -                                 -    
D Posisjonering                  280.000                       700.000  
D Andre         2.640.000                        -                                 -    
  Samlet sum       61.203.439           37.338.648                  10.881.513  

  Driftskostnader       49.907.273           22.926.861                   9.155.871  
  herav mobil       29.980.000                640.000                       320.000  
  kapitalkostnader       11.296.167           14.411.787                   1.725.642  

Tabell 9.6 viser at driftskostnadene i 2007 for politiet er svakt høyere enn hva som var anslaget i 
2004, når mobilkostnader trekkes fra. Også her er kostnadene til vedlikehold klart høyere i 2007 
enn i 2004. I tabellen må driftskostnadene for bilmontert, bærbart og vedlikehold i 2004 
sammenlignes med vedlikeholdskostnaden i 2007. Driftskostnadene til basestasjoner/telelosji er 
dobbelt så høy i 2007 sammenlignet med 2004. Telekostnadene er for politiet vesentlig lavere i 
2004 enn tilsvarende tall for brann og helse. En tilsvarende kostnad er ikke registrert i 2007. 

Kapitalkostnadene i 2007 er klart høyere enn i 2004, når mobilkostnader trekkes fra. Årsaken er 
først og fremst basestasjonene. Kapitalkostnadene til disse ble anslått til å være lave for alle 
etatene i 2004. For politiet er det som for brann også anslått en applikasjonskostnad. Begge 
beløpene for disse to etatene er like store. Det er ingen slik kostnad for helse i 2004 og det er 
heller ikke registrert noen slik kostnad for politiet i 2007. En regner med at arbeid med 
applikasjoner inngår i de vedlikeholdskostnader som er rapportert og at de ellers er dekket i 
gruppen andre kostnader i de tallene som er rapportert inn for 2007. Kostnader knyttet til radioer 
er fordelt som kapital og driftskostnader i 2007, mens de utelukkende er kategorisert som 
driftskostnader i 2004. 
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10 Konklusjon  

De årlige kostnadene for området for trinn 1 fase 0 er vurdert til 36 millioner kroner per år. 
Ekstrapolert til en kostnad for hele landet gir dette et nasjonal kostnadstall på 205,6 millioner 
kroner per år. Siden mobilkostnadene er behandlet forskjellig i 2007 og 2004, sammenlignes 
kostnadstallene eksklusive mobilkostnader. Da ligger kostnadsestimat for 2007 28,7 % over 
anslaget for 2004. 

Alle etater og kommuner har rapportert ved å fylle ut et skjema som var likt for alle. 

For området for trinn 1 fase 0 er kostnadene rapportert av de ansvarlige for det enkelte 
kostnadssted. Driftsutgiftene er hentet fra regnskapet for 2007. For intern bruk av ressurser til 
vedlikehold og service er det enten rapportert inn kostnad eller årsverk. De fleste har rapportert 
inn både antall og kjøpskostnad for kapitalenheter. Der kjøpskostnad ikke er rapportert, er det 
laget en enhetskostnad som er basert på de enhetskostnader som er rapportert inn og innhentede 
priser fra leverandører. Kapitalkostnader er beregnet som årlige avskrivingskostnader med en 
kalkulasjonsrente på 4 %. 

I forhold til tidligere kostnadsvurderinger er det rapportert inn de mobilkostnader som er direkte 
knyttet til nødnettet. En kostnad som skal bli borte ved etablering av nytt nødnett. 

Undersøkelsen har avdekket vesentlig flere og høyere kostnader enn tidligere undersøkelser, når 
det sees bort fra mobilkostnader. Ved bruk av skjemaer er det meldt inn flere kostnadsenheter enn 
tidligere, og da spesielt inne på nødmeldesentralene. De elementene som har en høyere kostnad i 
2007 enn i 2004 er først og fremst kapitalutgifter knyttet til basestasjoner, linjeleie, service og 
vedlikehold. Kapitalutgiftene til basestasjoner er 23,6 millioner kroner i 2007 registreringen, mens 
anslaget for 2004 setter kostnaden til 5,4 millioner kroner. Kostnader til vedlikehold er i 2007 
registrert til 62,5 millioner kroner, mens tilsvarende tall for 2004 ble estimert til 18 millioner 
kroner. Kostnader til linjeleie og konsesjon er i 2007 registrert til 31,8 millioner kroner, mens det i 
2004 ble estimert til 17,6 millioner kroner.  

De registrerte kostnadene i 2007 var lavere enn estimatet for 2004 når det gjaldt kapitalutgifter 
knyttet til nødmeldesentralene. Dette skyldes muligens at utgifter til bygget er med i 2004, men 
ikke i 2007. Kapitalutgifter til personsøkere ble estimert til 10,2 millioner kroner i 2004 og 
registrert til 2,4 millioner kroner i 2007. Driftsutgiftene til bærbare og bilmonterte radioer ble 
estimert til 9,1 millioner kroner i 2004 og registrert til 1,5 millioner kroner i 2007. Differensen her 
fanges antagelig opp i de høyere tallet for vedlikehold i 2007. 

Faktorene som er benyttet for å ekstrapolere resultatet fra trinn 1 fase 0 til nasjonale tall er fastsatt 
etter en rimelighetsvurdering av hvilke elementer kostnadene er knyttet til. Kostnadene har blitt 
rapportert inn på en måte som har gjort det mulig å benytte hele 7 faktorer for å ekstrapolere 
kostnadene til nasjonale tall. Det gjør anslagene noe sikrere. Tidligere vurderinger har også 
benyttet seg av denne teknikken, men har benyttet færre faktorer.  

De årlige kostnadstallene for området for trinn 1 fase 0 er faktiske tall hentet inn fra så godt som 
alle de kostnadsenhetene som finnes i området. For noen enheter er det benyttet valgte 
enhetskostnader for å dimensjonere kapitalutgiftene. Disse er brukt til å beregne kostnadene på det 
rapporterte antallet av kapitalelementer. Disse kostnadene er derfor ikke å betrakte som estimater, 
men er en registrering av de kostnader som er rapportert av de regnskapsførende enhetene. 
Registreringen har som sagt i avsnittet foran gitt anledning til å knytte kostnadene til de 
elementene som bestemmer kostnadene og som man kjenner antallet for både i 
registreringsområdet og nasjonalt. Anslaget for de nasjonale kostnader bør derfor være et godt 
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grunnlag for å vurdere dagens kostnadsnivå for nødnettvirksomheten i forhold til kostnadene ved 
nytt nødnett.    

11 Vedlegg 

Vedlegg 1: DNKs representanter og deltagere referansegruppen 
Navn Representant for 
Steinar Olsen HDIR 
Arne Lindstad HDIR 
Dag Roald Jørstad POD 
Bjarne Haslund KS 
Siri Westgård KS 
Jack Hatlen MOVAR 
Ann Kristin Olsen-Haines DSB 
Rune J Haver DNK 
Olav Slettemoen DNK 
Marianne Storrøsten DNK 

 

Vedlegg 2: Eksempel på utsendte skjema 

Hovedskjema 1a 
Kostnadsberegninger av dagens nødnett/samband, utfylling av skjema 
 
SINTEF Helse gjennomfører etter oppdrag fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) et 
prosjekt med formål å kartlegge dagens kostnader til nødkommunikasjon. Resultatene skal 
benyttes som et grunnlag for å måle kostnadsendringene ved innføring av nytt nødnett.  
 
For å kunne måle kostnadsendringen ved innføring av nytt system må vi kjenne de reelle, årlige 
kostnadene ved det gamle systemet. Disse kostnadene kan best identifiseres av de operative 
enhetene selv, og vi sender derfor ut denne henvendelsen og ber hver enhet innen politi, brann og 
helse om å fylle ut vedlagte skjema. Vi skal ikke bare undersøke kostnadsforskjellene for den 
enkelte etat, men også kunne sammenligne mellom de enkelte involverte etater. 
 
Derfor kan vi ikke bruke regnskapene direkte. De føres forskjellig, og noen kostnader er ført på 
forskjellige år. For dere som skal fylle ut betyr det at dere må bruke deres kunnskap om egne 
regnskap til å føre opp tall og beskrivelser i det tilsendte skjema. Er det tvil om hvordan 
skjemaene skal fylles ut, håper vi dere raskt tar kontakt med en av de ansvarlige for SINTEF som 
står oppført sist i denne orienteringen.  
 
Det presiseres at det er dagens kostnader knyttet til nødnett/samband vi etterspør. Vi er i denne 
omgang ikke interessert i prosjektkostnader eller andre kostnader knyttet til innføring av nytt 
nødnett. 
 
Der det ikke er mulig å sette opp nøyaktige regnskapstall gjøres det et anslag over kostnaden som 
føres inn, mens det påføres merknad om at det er et anslag. 
 
Innkjøp av radioenheter, telefoner og tilsvarende vil ha skjedd til forskjellig tid og til ulik pris for 
de enkelte enheter. SINTEF vil benytte de innsendte skjemaene til å etablere en verdivurdering av 
disse enhetene som eliminerer kostnadsforskjeller som skyldes pris- og kvalitetsutviklingen for 
disse enhetene.   
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Linjene som er skravert skal ikke fylles ut. Vennligst oppgi enhet samt kontaktinformasjon i 
toppteksten, og angi hvilke(n) enheter) de påførte verdier gjelder, dersom det er avvik fra oppgitt 
enhet. 
 
Sidene 4 og 5 gir utdypende forklaringer for hva som skal fylles ut i den enkelte rubrikk. 
 
Skulle enheten ha andre kostnader knyttet til nødnett en det som framkommer av skjemaet, 
vennligst legg ved tilleggsopplysninger på eget ark.  
 
Vedlagte skjema fylles ut innen 26.09.2008, og returneres til: 
Ny frist 18. desember 
SINTEF Helse 
7465 Trondheim 
Skjemaene kan også sendes elektronisk til: 
Eva Lassemo på e-post eva.lassemo@sintef.no 
 
Spørsmål om utfyllingen kan stilles til: 
Eva Lassemo på e-post eva.lassemo@sintef.no,  
Tarald Rohde på e-post tarald.rohde@sintef.no, telefon 950 51 745 
 
 
Skjema 1b 
 
 Antall 

enheter 
Innkjøpt år 
/tidsrom år 

Kjøps kostnad Kostnad 2007

Radionett     
RBO/AKU-B/svitsjer      
Andre kostnader     
Radio samband     
Radioenheter     
  Bilmontert utstyr     
  Bærbart utstyr     
  Stasjonært utstyr      
Vedlikehold radioer(årsverk)      
Andre kostnader     
Telefoni     
Fast telefon     
  Abonnement     
  Trafikk/ bruk     
Mobil telefon     
  Abonnement     
  Trafikk/bruk     
Vedlikehold      
Personsøkere (brann)     
Andre kostnader     
Hvis det ikke er mulig å føre inn nøyaktige beløp, markeres dette med egen note og det angis 
eventuelt antatt variasjon i anslaget. 

mailto:eva.lassemo@sintef.no
mailto:eva.lassemo@sintef.no
mailto:tarald.rohde@sintef.no
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 Antall enheter/årsverk Innkjøpt år/ tidsrom i år Kjøps kostnad Kostnad 2007 Avskrivninger 2007 
Radionett      
Linjeleie      
Telelosji       
Egne innkjøpte elementer i basestasjoner      
RBO/AKU-B/svitsjer       
Konsesjon      
PC-er      
Servere      
Teknisk bistand/service/vedlikehold      
  Interne ressurser (årsverk)      
  Eksternt kjøp/bruk av sentral tjeneste      
Andre kostnader      
Radio samband      
Radioenheter       
  Bilmontert utstyr      
  Bærbart utstyr      
  Stasjonært utstyr       
Vedlikehold radioer       
 Serviceavtaler      
 Bruk av egne ansatte (årsverk)      
Andre kostnader      
Telefoni      
Fast telefon      
  Abonnement      
  Trafikk/ bruk      
Mobil telefon      
  Abonnement      
  Trafikk/bruk      
  Vedlikehold og forbruksmateriell      
Personsøkere (brann og helse)      
Andre kostnader      
Hvis det ikke er mulig å føre inn nøyaktige beløp, markeres dette med egen note og det angis eventuelt antatt variasjon i anslaget.
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Forklaringer til utfylling av skjemaet: 
 
Under radionett: 
 
Linjeleie: Før opp antallet analoge eller digitale sambandslinjer inn til enheten. Før inn 
leiekostnadene for disse linjene. Her føres opp kostnader til alle linjer, også de som er for interne 
overføringer.   
 
Telelosji: Samlebegrep for leie av plass til antenner og radioutstyr (også annet utstyr), kjøp av 
elektrisk energi, nødkraft, reservekraft og kjøling. Også benevnt basestasjon, med alt som er 
knyttet til den. Her skal føres opp antallet enheter/basestasjoner og alle kostnader knyttet til 
disse. For de enheter som har etablert basestasjoner selv ber vi om at etableringskostnadene ved 
dette føres under ”kjøpskostnad” og at året for etableringen registreres.  
Hvis noen enheter har etablert eget utstyr i en leid basestasjon, skal innkjøpsverdien av dette 
utstyret registreres under ”kjøpskostnad” og året for anskaffelsen registreres.  
 
Egne innkjøpte elementer i basestasjoner: 
Kostnadene til etablering av egen basestasjon og/eller til egne innkjøpte komponenter som er 
koblet til en basestasjon der det er en leieavtale med ekstern leverandør. 
 
RBO/AKU-B/svitsjer: Utstyr for å koble innkomne telefon samtaler til radiosystemet. Her føres 
opp antall enheter og kostnadene ved disse enhetene, inklusive eventuell programvare og 
betjeningsutstyr som PC-, SB og LB-betjening, men eksklusive linjeleie som skal være registrert 
under linjen for slike kostnader. (AKU-B står for alarm-kontroll-unit-brann og gjelder da bare 
brann. RBO står for radiobetjeningsoverdrag og benyttes av helse.) Tverrforbindelse til lokal 
PABX registreres under telefoni. 
 
Konsesjon: Tillatelse fra offentlig myndighet til å foreta en disposisjon eller bedrive en bestemt 
virksomhet i henhold til lovverket. Det føres opp antall konsesjoner og de årlige kostnadene til 
dette. 
 
PC-er: PCer med skjerm som benyttes av nødmeldesentraler (11x-sentraler). Det føres opp antall 
PCer, kjøpskostnad for disse med kjøpsår. Er det en serviceavtale knyttet til disse føres dette opp 
som årlig kostnad. Regnskapsføres det en årlig avskriving føres den inn. Hvis dette ikke gjøres 
skal dette feltet stå åpent. 
 
Server: Her føres opp det antall servere med tilhørende programvare som benyttes til å holde 
nettverk og linjer ved alarmsentralene operative. Er det en serviceavtale knyttet til disse føres 
dette opp som årlig kostnad. Regnskapsføres det en årlig avskriving føres den inn. Hvis dette ikke 
gjøres skal dette feltet stå åpent. 
 
Teknisk bistand/service/vedlikehold: Her føres opp antall eller deler av årsverk som benyttes til 
å holde linjer, nettverk og utstyr ved like, og som ikke er dekket opp i de avtaler som er 
kostnadsført for områdene spesifisert i linjene over.  
Her skilles mellom det som brukes av interne ressurser og det som kjøpes inn av eksterne 
tjenester. Interne ressurser er her strengt definert til ressurser som disponeres og styres av enheten 
selv. PDMT og et foretaks IKT enhet defineres her som en ekstern ressurs. Kjøpes tjenester av 
private firma føres det også opp på denne linje for eksterne ressurser.  
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Andre kostnader: Her føres det opp kostnader eller enheter som ikke er dekket av linjene over. 
Føres det opp kostnader på denne linjen, ber vi om at det legges ved en beskrivelse av hvilke 
kostnader dette er. 
 
Under radiosamband: 
 
Radioenheter: 
Bilmontert utstyr: Sambandsutstyr montert i kjøretøy. Her føres opp antall, kjøpskostnad og år. 
Regnskapsføres det avskrivinger på utstyret føres dette inn, hvis ikke skal den rubrikken stå åpen. 
Kostnadene skal dekke selve radioen og alt utstyr knyttet til denne som antennepisker, mikrofoner 
og lignende. 
Bærbart utstyr: Håndholdt sambandsutstyr. Føres som for bilmontert utstyr. 
Stasjonært utstyr: Sambandsutstyr plassert på diverse kontorer. Inkluderer alle kostnader knyttet 
til dette som for bilmontert utstyr. 
 
Vedlikehold radioer: Gjelder vedlikehold knyttet til radioenhetene. I linjen for bruk av egne 
ansatte føres kun ressursinnsats fristilt til dette. Vedlikeholdes radioer innen fristunder i annen 
arbeidstid føres det ikke noe på denne linjen. Serviceavtaler og løpende kjøp av 
vedlikeholdstjenester føres på linjen for dette. 
 
Andre kostnader: Her føres det opp kostnader eller enheter som ikke er dekket av linjene over. 
Føres det opp kostnader på denne linjen, ber vi om at det legges ved en beskrivelse av hvilke 
kostnader dette er. 
 
Under telefoni: 
 
Fast telefon: 
Vi ber spesielt om dette for å være sikre på at deler av denne kostnaden ikke ligger under noen av 
de andre kostnadselementene.  
Abonnement: Antall telefonabonnement for fast telefon og kostnadene til dette. Hvis linjeleie 
inngår i abonnementet må det påses at denne kostnaden ikke også er ført under linjen for linjeleie. 
Trafikk/bruk: Her føres kostnadene til tellerskritt og eventuelt andre avtaler knyttet til bruk. 
 
Mobiltelefon: 
Abonnement: Antall telefonabonnement for mobil telefon og kostnadene til dette. 
 
Trafikk/bruk: Her føres kostnadene til tellerskritt og eventuelt andre avtaler knyttet til bruk. 
 
Personsøkere (gjelder bare brann og helse): Her føres opp antall personsøkere, 
anskaffelseskostnad og år for anskaffelse. Under kostnad 2007 føres kostnader til eventuelle 
serviceavtaler. Regnskapsføres det avskrivinger på utstyret føres dette inn, hvis ikke skal den 
rubrikken stå åpen. 
 
Andre kostnader: Her føres det opp kostnader eller enheter som ikke er dekket av linjene over. 
Føres det opp kostnader på denne linjen, ber vi om at det legges ved en beskrivelse av hvilke 
kostnader dette er. 
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