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• 4Q 2017: Regjeringen la til grunn at fremtidig løsning

for nød- og beredskapskommunikasjon

skal baseres på kommersielle mobilnett

• 2Q 2020: Konseptvalgutredning (KVU) ved

DSB og Nkom

• 1Q 2021: Tilleggsrapport ved DSB og Nkom

• 2Q 2021: Ekstern kvalitetssikring (KS1)

Saken ligger til behandling i Justis- og

beredskapsdepartementet
Rapportene er 

unntatt offentlighet 

inntil videre

Fremtidens nødnett - Omfattende studier



• Nye oppdragskritiske tjenester

– Gruppebasert video og data 

i tillegg til tale 

• Mobilnett og terminaler 

– Robust, sikret og tilgjengelig 

• Videreutvikling og innovasjon

• Løfte over 60 000 brukere i hele landet

Fremtidens nødnett  
- en omfattende og viktig jobb

Foto: Fredrik Archer

Foto: Fredrik  Naumann



Tjenester i et fremtidig nødnett

• Mobiltjenester spesialtilpasset oppdragskritisk bruk: 

– Prioritert gruppekommunikasjon med tale, video og 

data og administrasjon av disse 

– Sikkerhetsalarm 

– Utalarmering

– Vanlige mobiltjenester, med høyere prioritetsnivå i 

nettet

– Styring og sikring av terminaler og apper



Bruken av de nye tjenestene gir

bedre samvirke
Disse gevinstene må utvikles over tid, og i samarbeid med brukerne.

Illustrasjoner: DSB



Politi
Brann
Norsk Folkehjelp
Ambulanse
…

TALEGRUPPE

BESKRIVELSE

Hvordan kommer vi sammen til 

fremtidens løsninger?

Illustrasjoner: DSB



Fremtidsscenario: Tunnelbrann

Ulykkesstedet ligger 
100m inn i tunnelen. 

Det er svært
begrenset sikt.

Illustrasjoner: DSB



Røykdykkerens hjelmkamera fanger opp

fareskiltet og registreringsnummeret på

lastebilen. Den virtuelle intelligensen varsler

røykdykkerne som rådes videre til å slukke åpne

flammer, utvise forsiktighet, holde seg mot 

luftretningen og unngå direkte kontakt med 

væsker. 

Mannskap utenfor bekrefter informasjonen og

sender ut en ytterligere brannmannskap, som

sørger for at enheten er utstyrt med riktig

utslippsoppsamlings- og oppryddingsutstyr.

«Ditt draktkamera har identifisert
fareskilt med fareklasse 33. Utvis

forsiktighet. Hold deg mot 
luftretningen. Unngå direkte

kontakt med væsker.»

Fremtidsscenario: Tunnelbrann

Illustrasjoner: DSB



Fremtidsscenarioer

• Nye nødnett-tjenester i 

mobilnett er en forutsetning 

for videreutvikling

• Videre utvikling (som f.eks. 

tjenestene i scenariet) krever 

samarbeid og innovasjon hos 

beredskapsaktørene, inkl. 
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Nasjonal styringsmodell for nød- og 

beredskapskommunikasjon

• Styringsmodellen er et samarbeidsforum 

for organisasjoner som er avhengig av 

nød- og beredskapskommunikasjon for å 

levere på sine samfunnsoppdrag. 

• Forumet brukes til å dele, lytte, prioritere 

og styre.

• Formålet med modellen er å bidra til økt 

samvirke og koordinering på tvers.



Deltagere i 

styringsmodellen

Vi har felles ansvar for å sikre best 

mulig samarbeid på tvers av aktører i 

arbeidet med forebygging, beredskap 

og krisehåndtering. 

Nasjonal styringsmodell består av 

beredskapsaktører og brukere av nød-

og beredskapskommunikasjon.
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• Reserveløsning nød- og 

beredskapskommunikasjon

• Felles anskaffelse kontrollromsløsning 

politi og brann

• Deling av primærinformasjon

• Bedre posisjonering av innringere til 11X

• 11X og satellittelefon

• Videoløsninger og kartinformasjon

• NG112

• Felles satsingsområder for nød- og 

beredskapskommunikasjon

Eksempel på saker 



Felles satsingsområder for nød- og 
beredskapskommunikasjon


