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Nasjonalt 
kommunesamarbeid 
for 110-sentralene IKS

Selskapets formål:
• ivareta deltakernes behov, plikter og 

oppgaver vedrørende anskaffelse, 
implementering, forvaltning og drift av 
felles oppdragshåndteringsverktøy

• ivareta deltakernes behov for andre 
relevante datasystemer, anskaffelse av 
teknisk infrastruktur og håndtering av 
felles opplæring for alle 110-sentralene.



110-sentralene i
Norge

• 110 sentralen for Finnmark

• 110-sentralen Troms

• 110 Nordland

• 110-sentralen Namsos

• Midt-Norge 110-sentral IKS

• Møre og Romsdal 110-sentral KF

• 110 Vest

• Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV)

• 110-sentralen Agder

• Sør-Øst 110 IKS

• 110-sentralen i Oslo

• Øst 110-sentral IKS

• Alarmsentral Brann Innlandet

• I tillegg til disse kontrollrommene har Brann Driftsorganisasjon
(BDO) og Norges Brannskole med sine kontrollrom i Moss og Stavern



Organisasjon



Prosjekt



Hva får vi…

• Et løft for samhandling på tvers av regionene og etatene

• Sentralisert løsning – støtte for overflyt av henvendelser fra 
en sentral til en annen. 

• Informasjonsdeling mellom 110-sentralene og 11X

• Integrasjoner mot ulike register, kjøretøy, folkeregisteret, 
felles ressursregister m.m.

• Kontaktsenter for håndtering av innkommende henvendelser 
som telefoni, alarmer, e-call, nød-SMS, video/Incendium

• Kart/GIS løsninger 

• Systemet skal støtte billøsninger fra flere leverandører

• Enklere webløsning, deriblant enklere administrasjon av 
systemet for brannvesenet, f.eks vaktplaner



Teknisk-
løsning

NKS110 IKS skal eie og forvalte teknisk infrastruktur for OHV

• Partneravtale med Atea AS

• Formålet er å anskaffe et nasjonalt IKT-system for 110-sentralene

• Fokus på redundans og sikkerhet (kryptering)

• Sentralisert løsning, men med autonom funksjonalitet

• Benytter i stor grad «standardiserte» løsninger

• Teknisk infrastruktur og OHV omfattes av sikkerhetsloven.

• Gjennomført «Verdivurdering» i 2020 (utført av BDO) 

• Verdivurderingen legger vekt på systemets-
• Tilgjengelighet, Konfidensialitet og Integritet
• Systemets påvirkning av GNF-er
• Systemets påvirkning på brannvesenets evne til å utføre sine tjenester



BDO-Drift



Alarm

Alarmhåndteringsverktøy
• Oppstart av prosjekt for anskaffelse av nytt felles 

alarmhåndteringsverktøy for 110 sentralene
• Kartlegge behov, og utarbeide krav-spesifikasjon og nødvendig 

dokumenter for kunngjøring. Oppstart april 2022
• Kan gjenbruke mye av dokumentasjon fra OHV anskaffelsen
• Målsetning om at nytt alarmhåndteringsverktøy kan være på plass i 

110 sentralene/brannvesen i løpet av 2023

Alarmhåndteringsverktøy - mer enn alarm
• Dagens løsning forutsetter bruk av flere systemer, dvs at kunden 

må legges inn i flere parallelle systemer. Ofte også hos flere 
juridiske eiere/aktører

• Utfordringer med tanke på GDPR, Arkivering, dokumenthåndtering.
• Kundevennlighet?

Nytt verktøy må også omfatte kundehåndtering
• Kontrakt, signering, web/app for registrering
• Arkivering av dokumenter
• Oppdatering av kundeinformasjon elektronisk
• Kommunikasjon mellom kunde, 110, alarminstallatør, brannvesen
• Fakturering av abonnement og unødig utrykning
• Dokumentasjon/kommunikasjon mellom 110 og brannvesen ved 

hendelser



Nye løsninger

Nye løsninger i 110 sentralene
• 110 sentralene er avhengig av å utvikle verktøyene sine i takt 

med hva som finnes av tilgjengelig teknologi. 
(beslutningsstøtte/AI)

• «Verden endrer seg» med andre måter å kommunisere. 
Video, Snap, Facebook. Vil kanskje ikke være like naturlig å 
ringe et nødnummer om 10 år?

• Mye større krav til sikkerhet, og sikre løsninger. Kommunale 
og Statlig IKT løsninger blir angrepet på ulikt vis, hele tiden

• Samordning og mer likhet i tjenestenivå for 110 sentralene. 
Bør ikke være forskjell hvis du krysser en «grense». Nye 
verktøy vil i stor grad understøtte dette.

• 110 sentralene må ha en robust løsning med god kapasitet, 
og nye verktøy må legge til rette for godt samarbeid på tvers 
av distriktsgrenser og i forhold til andre etater 

• Gode løsninger for overflyt/økt kapasitet i håndtering av 
samtidige og større hendelser



2023 

2023 - - - -
• Store investeringer i 2021 og 2022, for OHV og teknisk 

infrastruktur

• Vil komme kostnader for nytt alarmhåndteringsverktøy 
(2023) og ny kommunikasjonsløsning 2025-2026)

• Ny teknisk plattform/teknisk infrastruktur er dimensjonert 
for nytt OHV, men vil også kunne benyttes for alarm og 
kommunikasjon uten stor endringer/ekstra kostnader

• Ny teknisk plattform kan benyttes for andre systemer som 
110-sentralene har behov for, og gjennom dette spare 
investering og driftskostnader for egne løsninger

• Sentralisert drift gjør at lokale avtaler for tjenester blir 
sentralisert, noe som vil kunne gi gunstigere avtaler med 
leverandører. Dette gjelder datalinjer, teleabonnementer, 
mobilvarsling. video løsninger o.l

• Målsetning om standardisering og effektivisering av drift…  


