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Stor bruk av Nødnett hver dag 

Alle typer samtaler i Nødnett 



 



Utbygging av Nødnett  
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Første byggetrinn i drift 
fra 2010 

Stortingsvedtak juni 2011 
– Nødnett skal bygges i 
hele fastlands-Norge.  

 
Nødnett skal være utbygd 

i Norge i 2015 
 



Nordisk redningssamarbeid 
• Språkfordeler 
• Tradisjoner 



Innsatsleder Nils-Erik Haagenrud 
etter Godafoss’ grunnstøting februar 2011 

- Nødnett gjorde arbeidet lettere. Nettet 
er sømløst og krysser (kommune)grenser 
uten problemer. Det gir meget god 
ressursoversikt og gjør alt 
koordineringsarbeid lettere 

Kommunikasjon 
uten grenser 

Foto: kystverket 



Innsatsleder Truls Fjeld, 
Søndre Buskerud politidistrikt 

– Den etaten som kommer først frem til skadestedet 
deler informasjon med de andre. Ved å prate direkte 
kan man spare tid, og i en kritisk situasjon kan det være 
avgjørende.  

Bedre 
samarbeid 
gjennom 
TETRA 



Scenario  
Ordensforstyrrelser 
 
En vanlig   
Skjærtorsdag i Strømstad/Halden.  
 
To etater har mye å gjøre… 



Scenario 
Kriminalitet 

Kriminalitet – spaning - pågripelser 
«Ikke alle fortjener omtale som mors beste barn». 

  



Scenario 
Naturkatastrofe 

 

Et kjøpesenter hvor det oppholder seg et ukjent antall mennesker kollapser  
– mange skadde 
Alle etatene deltar – også bruk for andre ressurser – frivillige  



Hvorfor trenger man grense-
overskridende kommunikasjon? 

• Grenseoverskridende kriminalitet 
• Samarbeid ved større hendelser og ulykker nær 

grensen og i kystområder mellom to land. 
• Pasienttransport over landegrenser. 
• Politiforfølgelse av kjøretøy over landegrenser. 
• Samarbeid under brannslokking 



Tid for handling 
• DNK og MSB har sammen med etatene I Norge og Sverige 

bestemt oss for en ekstraordinær innsats for å bedre 
kommunikasjonsløsningene på tvers av landegrensene 
 

• Viktige medvirkere er etatene og DSB/JD 
 

• Teknisk løp – ISI 
 
• Operativt løp - ISITEP  - støttes av EU 

(Inter System Interoperability for TETRA – TETRAPOL 
Networks ) 



Hvordan vil brukerne merke ISI? 

Forhåndsdefinerte talegrupper mellom landene  

Individuelle samtaler til alle svenske og norske 
radioterminaler 

Kobling til offentlig telenett i begge land 

Tekstmeldinger  

Nødanrop 



ISITEP  

 
ISITEP (Inter System Interoperability for TETRA – TETRAPOL Networks ) 
 
EU:s 7 rammeprogram 

– ”Global solutions for interoperability between first responder communication 
systems.” 
 

Nødnett i alle EU-land skal gis integrasjonsmulighet 
 
Det skal utvikles nødvendige arbeidsprosesser, juridiske avtaler, 
sambandsreglement, fleetmap og dokumentere dette for senere bruk i andre 
europeiske land 
 

– Tre års varighet, 2013 til 2015 
– DNK & MSB har fokus på brukerforberedelser 

 



Grovplan innføring av ISI Nor-Swe 

Innføringsløp – Norge og Sverige  

Innføringsløp ISITEP – bindinger (2013 – 2015)  

Kick off , WS og dokumentasjon  
August og September 2012 

Use Cases og  
Teknisk spesifikasjon 

Q2 2015 
Teknisk leveranse 

1. Dokumentasjons rammeverk 
2. Videreutvikle Bruker scenarier 
3. Arbeidsprosesser og prosedyrer 
4.  Fleet map og sambands-

reglement 
5. Juridiske avtaler 

Opplæring og øvelser 

Nødetatene dokumenterer operative rutiner og avtaler 
 i henhold til de kravene ISITEP stiller 

Q3-4 2015 
Øvelse /demo 

2013 2015 2014 2012 



Sikker kommunikasjon 
når det gjelder 
 
 


	Sammenkobling av Rakel og Nødnett
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Stor bruk av Nødnett hver dag
	Bildnummer 5
	Utbygging av Nødnett 
	Nordisk redningssamarbeid
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Scenario �Ordensforstyrrelser
	Scenario�Kriminalitet
	Scenario�Naturkatastrofe
	Hvorfor trenger man grense-overskridende kommunikasjon?
	Tid for handling
	Hvordan vil brukerne merke ISI?
	ISITEP	
	Grovplan innføring av ISI Nor-Swe
	Sikker kommunikasjon når det gjelder

