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Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets 
første 110-sentral på Nød nett. Sør-Roga land 110-sentral fulgte 
tett etter 18. februar. 

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i  
Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland 

Forts. side 3  

2 aktuelt på området 
 raioterminaler

5 nødnett bryr seg ikke  
 om 110-grenser 

FO
TO

: R
A

G
N

H
IL

D
 L

U
N

D
E 

/ 
D

SB

NYHETSBREV

Nødnett 
Nr. 2 | Februar 2015



2 DSB NYHETSBREV / NØDNETT 02-2015

Radioterminaler – aktuelt
GATEWAY / REPEATER I KOFFERT
DNK og DSB samarbeider med lever
andøren for å analysere de konkrete 
problemstillingene som er innrapport
ert med gateway /repeaterkoffertene, 
samt hvilke tiltak som må iverksettes. 
Foreløpige tilbakemeldinger er at det 
er utfordringer med rekkevidden og 
kapasiteten hvis kofferten utsettes for 
lave temperaturer.

ATEX – RADIOER
DSB jobber med å få oversikt over 
hvilke brannvesen som har fått 

ATEXutstyr til nå. Når oversikten 
foreligger vil DSB be de aktuelle 
brannvesenene om å teste ATEX
utstyret ut fra et definert testskjema, 
slik at en helhetlig oversikt over 
lydkvaliteten kan dokumenteres. 
Denne vil deretter bli oversendt DNK.

SAVOX GARNITYR
Det er en mistanke om at 
omgivelesesstøy fanges opp av Savox 
skallemikrofon. DNK følger opp 
leverandøren for å se om støyfiltrering 
kan forbedre problemet.

2015 har startet med 
brask og bram og 
langspurten er virkelig 
i gang. Vi har allerede 
gjennomført to vellykkede 
markeringer av oppstart 
Nødnett brann i to nye 
110-distrikter.  
Brannvesen tilknyttet 110sentralen i 
Haugesund kom på Nødnett 11. februar 
og 18. februar var det 110sentralen i 
Rogalands tur. Det er lagt ned en fan
tastisk innsats fra alle, både leverandør, 
DNK, BDO, DSB, regionalt prosjekt, og 
ikke minst lokalt i brannvesenene.

 I Møre og Romsdal pågår de siste for
beredelsene for å ta i bruk første del av 
Nødnettleveransen i uke 11.

110sentralen i Trondheim har passert 
akseptansetest av nytt Nødnettutstyr 
i kontrollrommet (SAT), og er sånn 
sett teknisk klart. Før påsken skal også 
110sentralen i Namsos ha passert 
samme test. I tillegg skal kontrollrommet 
i Stavern oppgraderes med ny maskin
vare og siste versjon av programvaren.

2015 har så langt totalt sett startet bra. Vi 
holder planene i hele landet, og mange 
steder ligger vi noen uker før plan for 
bilinstallasjoner og programmering av 
radioterminaler. Dette jobber vi for helt 
bevisst, med mål om å kunne hjelpe 
Salten i gang med bruk av radioer tidlig
ere enn opprinnelig planlagt. 

Hilsen fra, med ønske om  
fortsatt god vinter 

Geir Jahrsengene

P R O S J E K T L E D E R S H J Ø R N E Reiseladere må sjekkes før antall 
nye ladere meldes til Motorola
I forrige nyhetsbrev fra DSB ble det 
opplyst om at reiseladere med artikkel
nummer NNTN8133A og NNTN8254A 
kunne inneholde feil i form av løse 
adaptere. Det er behov for å presisere at 
feilen ikke gjelder alle ladere med disse 
artikkelnummerne. 

Flere brannvesen har spurt om samtlige 
reiseladere med nevnte artikkelnum
mer kan erstattes. Leverandør har ikke 
plikt til full omlevering fordi det er feil 
på noen enheter. I kontrakten har lev
erandøren en plikt til full omlevering 
dersom over 4 % av det totale antallet 
ladere levert med nevnte artikkelnum
mer har feil. 

Feilen som er funnet kan lett avdekkes 
ved først å sjekke om laderen har 
artikkelnummer NNTN8133A eller 
NNTN8254A og, dersom dette er til
fellet, gjøre som følger:  

Problemet gjelder den avtakbare delen 
på adaptere. På de laderne som er 
feil kan man i tillegg nesten riste løs 
adapteret ved å holde laderen i led
ningen. På de som er i orden må man 
ta i for å få det løs. Det skal derfor ikke 
være noe tvil om det er feil på laderen 
eller ikke.

I første omgang vil feilende enheter bli 
erstattet. Dersom der er stor nok andel 
med faktisk feil vil DNK følge opp 
kontraktens krav om full omlevering. 
Verken DSB eller DNK har noe grunn
lag for å kunne kreve full omlevering 
før kontraktens forpliktelser til å gjøre 
dette er oppfylt. For å kunne følge 
opp kontrakt på dette punkt er DNK 
avhengig av at feil innrapporteres som 
beskrevet under.  
  
Rapportering av faktisk antall enheter 
som har feil skal rettes til: 

Motorola ved John Morten Maler
bakken (JohnMorten.Malerbakken@
motorolasolutions.com), med kopi til 
Peter Due i DSB (Peter.Due@dsb.no), 
samt Tore Schau i DNK  
(Thore.Schau@dinkom.no) 

Det kan eventuelt også sendes kopi 
til eksisterende/tidligere regional 
prosjektleder.
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110-sentraler og brannvesen på  
Nødnett i Sør-Rogaland og  
Haugaland og Sunnhordland
Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets første 110-sentral på 
Nød nett. Sør-Roga land 110-sentral fulgte tett etter 18. februar. Ett stort stykke arbeid er 
gjennom ført av regio nale og lokale prosjek ter og begivenheten ble behørig markert i 
begge 110-distrikter. 

Onsdag 11. februar klokka 12.00 kunne 
110sentralen i Haugesund offisielt åpne 
Nødnett for alle tilknyttede brann vesen i 
politidistriktet. Vaktleder Svein Finshus 
stod for det første offisielle anropet fra 
110sentralen til brannmannskapene i 
Haugaland og Sunnhordland.

Ett stort antall gjester var invitert til 
markeringen ved brannstasjonen i 
Haugesund og regional prosjektleder, 

Geir Ove Søvik, orienterte de fram
møtte om de viktigste endringene 
med Nødnett for operatører og 
brannmannskaper.

Søvik framhevet at samvirke mellom 
nødetatene og andre beredskaps
aktører, som Røde Kors og Norsk 
Folkehjelp, vil bli bedre gjennom 
etableringen av Nødnett. Søvik rettet 
også en særskilt takk til operatørene 

på 110sentralen for støtte og innsats 
underveis i prosjektet. Operatørene 
har den siste tiden langt på vei hatt sitt 
daglige virke på en byggeplass, grunnet 
innføring av Nødnett kombinert 
med bygningsmessige endringer på 
110sentralen. Regional prosjektleder 
roste også arbeidet som har vært gjort 
ute i lokale prosjekter i brannvesenene 
og takket for støtte og bistand fra DSB, 
DNK og BDO.

Fra åpning av Nødnett for brannvesen i 
Haugaland og Sunnhordland.  
Foto: Tor Andre Johannesen

Forts. fra side 1 
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I SørRogaland politidistrikt, til lyd
en av et rungende varselshorn, åpnet 
brannsjef Henry Ove Berg Nødnett for 
brannvesenene. Under markeringen ved 
Samfunnssikkerhetssenteret (SASIRO) i 
Sandnes, fikk publikum se en miniøvelse 
der nødetatene illustrerte samvirke over 
nytt samband. 

Under åpningen ble brannvesenets 
Nødnettleveranse framhevet som mer 
kompleks enn leveransen til politi 
og helse. Dette skyldes blant annet 
at 110sentralene, til forskjell fra de 
andre nødetatene, mottar nytt opp
dragshåndteringsverktøy til kontroll
rommet som del av Nødnettleveransen.
Les mer om offisiell oppstart med 
Nødnett for brannvesen i 
Haugaland og Sunnhordland og
SørRogaland. •

Fra åpning av Nødnett for brannvesen i 
Sør-Rogaland.

http://haugesundnytt.no/2015/02/11/forste-brann-og-redningsvesen-pa-nodnett/
http://Sør-Rogaland
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Nødnett bryr seg ikke om 110-grenser

For å gi nødstilte raskest 
mulig hjelp er det avgjør-
ende at 110-sentralene kan 
kalle ut mannskaper med 
kortest innsatstid, også på 
tvers av 110-distrikt. 

Et nytt verktøy som raskt viser 
nærmeste ressurs, uavhengig av 
geografiske grenser, er derfor en 
av de viktigste gevinstene med 
Nødnett for brannvesenet. Til nå har 
verktøyet vært programmert slik at 
det kun kaller ut ressurser innenfor 
eget 110distrikt. Oslo, Asker og 
Bærum, Romerike og Alarmsentral 
Brann Øst har imidlertid tatt dette et 
skritt videre. Resultatet er at de nå 
kan kalle ut hverandres ressurser på 
tvers av 110distriktene.

Sentralene har på forhånd blitt enige 
om hvilke brannbiler som nabosen
tralen kan kalle ut, og lagt dette inn 
i det nye verktøyet «Vision», som 
brukes av operatørene i 110sen
tralene. Når en operatør i Asker og 
Bærum får inn en hendelse i gren
seområdene til Oslo, vil operatøren 
automatisk kunne få opp en ressurs 
fra Oslo som den nærmeste og kalle 
ut den. For operatørene i Oslo vil 
den aktuelle ressursen da automa
tisk få status som opptatt. På vei til 
skadested vil 110sentralen i Asker 
gi beskjed til mannskapene fra Oslo 
om hvilken talegruppe på sambandet 
de skal bruke. Dersom mannskap fra 
Oslo er først framme til hendelsen i 
Asker, har de ledelsen på skadested 
frem til eierbrannvesenet kommer og 
tar over. 

– For tre år siden sådde brannsjef 
Dag Christian Holthe i Nordre 
Follo denne tanken for oss. Med 
tiden har dette modnet og nå blitt 
virkelighet. Vi er stolte av å ha fått 
dette til og opplever at det har vært 
en stor suksess, sier leder ved Oslo 
110sentral, Ragnar Kvennodd. 

Asker og Bærum og Oslo har hatt 
ordningen seg imellom siden januar 
2014. Etter dette har også deler av 
grenseområdene innen 110distriktet 
til Romerike og Alarmsentral 
Brann Øst i Moss blitt innlemmet i 
konseptet. Ved Romerike 110sentral 
pågår det nå forberedelser for å utvide 
til grenseområdene mot Alarmsentral 
Brann Innlandet (Hedmark og 
Oppland). Det samme gjør Asker 
og Bærum mot 110distriktet til 
Vestviken.  

Det er allerede dokumentert viktige 
gevinster av ordningen. – En ulykke 
i sjøen i Asker hvor Asker kaller ut 
dykkere fra Oslo tar nå tre minutter 
kortere tid enn med gammel ordning. 
Det er viktige minutter. Det kan være 
med på å redde liv, sier Anne Hjort, 
som er brannsjef i Asker og Bærum 
brannvesen. 

Tilbakemeldingene fra operatører 
og mannskap ute i felt er også gode. 
Inntrykket er at mannskapene synes 
det er givende å få samarbeide tett 
med hverandre på tvers av distrikt
ene. Alle er enige i at ordningen 
bidrar til å bryte ned barrierer og 
etablere kjennskap og vennskap på 
tvers. Ett eksempel som framheves er 
bruk av sambandsreglement og gode 
sambandsrutiner. Erfaringen er her 
at tett samarbeid gjør mannskapene  

 
bedre drillet og trent i å bruke 
radiosambandet riktig med klare 
kallesignaler.

Den tekniske siden av saken er 
forholdsvis enkel og fullt overførbar 
også til 110distrikter med mange 
kommuner. En viktig forutsetning 
for ordningen er imidlertid at 
det foreligger gode avtaler med 
brannsjefene i kommunene, samt 
gode varslingsrutiner mellom 
110sentralene.  

– Ved å jobbe på tvers av 110distrikt
ene med små hendelser, blir vi også 
mye bedre forberedt til samarbeide 
under store og komplekse hendelser, 
sier brannsjef Anne Hjort i Asker og 
Bærum. •

Ene skjermbildet for oppdragshåndterings-
verktøyet Vision. På skjermen i Oslo kom-
mer det opp biler både fra Asker og Bærum 
og Romerike, i tillegg til egne ressurser.

På bildet fra venstre: tekniker ved Asker 
og Bærum 110-sentral, Finn Klingenberg, 
brannsjef Asker og Bærum brannvesen, 
Anne Hjort, leder Oslo 110-sentral, Ragnar 
Kvennodd, Operativ leder Romerike 
110-sentral, Terje Jacobsen. 
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FASE 3
Hordaland:
Representanter fra regionale og 
lokale prosjekter brann er i uke 9 
på møte om forventet dekning på 
tidspunkt for overtagelse av nett av 
DNK fra leverandør. Her gir DNK 
viktig informasjon om status i nett
verksutbygging samt informasjon 
som blir viktig for egne lokale 
deknings    undersøkelser. Installasjon 
av radioterminaler i brannvesenets 
biler pågår nå og skal være ferdig i uke 
10. I uke 15 starter superbrukerkurs 
i Vision Boss for brannmannskaper, 
mens superbrukeropplæring i 
radioterminaler starter i uke 17. 

Sogn og Fjordane: 
Representanter fra regionalt prosjekt 
brann er i uke 9 på møte om forventet 
dekning på tidspunkt for overtagelse 
av nett av DNK fra leverandør. Her vil 
DNK gi viktig informasjon om status i 
nettverksutbygging samt informasjon 

som blir viktig for egne lokale 
dekningsundersøkelser. Bilterminaler 
til 110distriktet er hentet hos BDO. 
Installasjon av radioterminaler i biler 
starter i uke 16 og skal være ferdig i uke 
21. Superbrukeropplæring i radioter
minaler og Vision Boss starter i uke 22.

FASE 4
Møre og Romsdal: 
Operatørene fra 110sentralen i 
Ålesund er inne i sin siste uke med 
opplæring i Stavern på verktøyet 
ICCS. Videre pågår det ulike tester 
på kontrollrommet som f.eks test 
av at riktig radio piper når kontroll
rommet utalarmerer nærmeste 
ressurs til en posisjon. I uke 11 tar 
brannvesen og 110sentral i bruk 
første del av Nødnettleveransen. Dette 
er en stor milepæl som innebærer 
at brannmannskaper tar i bruk sine 
nye Nødnettradioer til alt bortsett 
fra å motta utalarmering. Fra uke 
16 til 17 skal operatørene igjen til 

Stavern for opplæring på siste del av 
Nødnettleveransen som er oppdrags
håndteringsverktøyet Vision. Etter 
planen tar brannvesen og 110sen
tral i Møre og Romsdal i bruk hele 
Nødnettleveransen i uke 18.

Sør-Trøndelag: 
Sambandsreglement for 110distriktet 
skal nå være ferdigstilt og gjort kjent 
for alle branns brukere som forbere
delse til opplæring i radioterminaler. 
Bilradioer skal være ferdig installert 
i brannvesenets biler innen utgangen 
av uke 9. I uke 11 starter superbruker
opplæring for brannmannskaper i 
radio terminalene og Vision Boss. Etter 
at superbrukeropplæring i radioene 
er gjennomført vil lokale prosjekter 
i brannvesenene undersøke deknin
gen som er levert lokalt. Materiell 
til bruk i dekningsunder søkelser fås 
ved å kontakte regional prosjektleder. 
Operatøropplæring i Stavern i verk
tøyet ICCS starter i uke 22.

1.  Fra dekningsmøte i Stavern for politi, 
helse og brann i Sogn og Fjordane.

2. Radioterminaler til Sør-Trøndelags 
brannbiler skal være ferdiginstallert i disse 
tider.

3. Fra 110-sentralen i Tromsø

1

Status ute i regionale prosjekter

2
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Nord-Trøndelag: 
110sentralen i Namsos er inne i siste 
uke med installasjon av kontroll
roms leveransen fra Frequentis. Innen 
utgangen av uke 11 skal sambands
reglement del 3 for 110distriktet 
være sendt ut til branns brukere. 
Sambandsreglement del 3 er en viktig 
forberedelse for samtlige brukere til 
opplæring i radioterminaler. I uke 12 
skal avsluttende akseptansetest av det 
nye utstyret på kontrollrommet gjen
nomføres.  I uke 11 starter installasjon 
av radiotermi naler i brannvesenets 
biler. I uke 13 skal bilinstallasjonene 
være ferdig. I uke 15 starter super
brukeropplæring av brann mannskaper 
i henholdsvis radioterminaler og Vision 
Boss. Deretter vil lokale prosjekt
deltakere i brannvesenene undersøke 
levert dekning i eget område. Materiell 
til bruk i dekningsundersøkelser fås 
ved å kontakte regional prosjektleder. 
Operatøropplæring i Stavern i verk
tøyet ICCS starter i uke 22.

FASE 5
Troms: 
Frequentis starter installasjon av 
kontrollromsleveransen i uke 20. 
Avsluttende akseptansetest av det nye 
utstyret i 110sentralen gjennomføres 
i uke 24. Nummerplan for radiotermi
naler til 110distriktet er sendt til BDO 
som underlag for programmering av 
radioterminalene. Regionalt prosjekt 
har begynt å samle inn data om hvilke 
ressurser som skal rykke ut på hvilken 
type hendelser fra regionen. Dette skal 
i april legges inn i oppdragsverktøyet 
på en egen samling i Nydalen i Oslo. 

Finnmark: 
Abonnementsavtaler for radioene til 
brannmannskaper og 110sentral er 
sendt fra regional prosjektleder til DNK. 
Nummerplan for radioterminaler til 
110distriktet er sendt til DSB. Etter 
kvalitetssjekk skal nummerplanen 
sendes til BDO som underlag for pro
grammering av radioterminalene. BDO 

gjennomfører siste befaring på 110sen
tralen i Hammerfest i uke 10 for å sjekke 
at alt er klart for å ta imot kontroll
romsleveransen fra leverandør. I uke 
12 kommer Motorola til 110sentralen 
med alt nytt utstyr og starter installasjon 
av deler av utstyret. Regionalt prosjekt 
har begynt å samle inn data om hvilke 
ressurser som skal rykke ut på hvilken 
type hendelser fra regionen.

Bodø 110-sentral: 
Bygging av ny brannstasjon og 110sen
tral i Bodø pågår for fullt. Regionalt 
prosjekt ved 110sentralen i Bodø 
kartlegger nå muligheten for å kunne ta 
i bruk radioterminaler høst 2015, uten at 
Vision og ICCS er oppe og går i kontroll
rommet. Nummerplan for 110distriktet 
er nå sendt til Branns driftsorgani sasjon 
som underlag for programmering av 
radioer. Regional prosjektleder har 
sammen med lokale prosjektdeltakere 
deltatt på møte om forventet dekning i 
Helgeland og Midtre Hålogaland. •



Nødnett er ikke 
forsinket 
Oppslag i flere medier de siste dagene kan gi inntrykk av at 
utbyggingen av Nødnett er forsinket. Dette stemmer ikke. 
Innføring av Nødnett er i rute for brann og redning og det er 
ingen nye endringer i planen for brann. Både 110sentraler og 
brannvesen skal ha tatt i bruk Nødnett innen utgangen av 2015.

Les mer på dsb.no •

Meld deg på 
Nødnettdagene 
2015! 
Meld deg på via http://www.dinkom.no/
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