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Utalarmering over Nødnett og avklaring i forhold til UMS/SMS 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til henvendelse om utalarmering over 

Nødnett og bruk av UMS/SMS for utalarmering av mannskaper. 

 

Det er kommunenes ansvar å sikre at brann- og redningsvesenets mannskaper utalarmeres slik det følger 

av brann- og eksplosjonsvernregelverket. Utalarmering av førsteinnsatsstyrke i alle brann- og 

redningsvesen skal gjøres gjennom Nødnett og de terminalene/personsøkerne som er godkjent for bruk i 

Nødnett. (De terminalene som bestilles gjennom Nødnettprosjektet). 

 

Brann- og redningsvesen er ulikt organisert, og det betyr at det vil være ulikt behov for antall terminaler 

for utalarmering. Grunnlaget for antall terminaler/personsøkere i Nødnett følger av den beredskapen som 

er etablert, og de mannskapene som brann- og redningsvesenet har i dreiende vaktordninger eller som 

inngår i førsteinnsats.  

 

Dersom brann- og redningsvesenet har en beredskapsordning som medfører at alle mannskaper kalles ut 

til førsteinnsats på alle hendelser (pool-ordning) så medfører det at alle mannskaper må ha 

terminal/personsøker som er godkjent for bruk i Nødnett. For brann- og redningsvesen med dreiende 

vaktordning skal alle mannskapene som inngår i vaktordningen, og som følgelig er førsteinnsatsstyrke 

(vaktlaget/-ene), ha terminaler/personsøkere for utalarmering over Nødnett. 

 

Brann- og redningsvesenet kan utalarmere de mannskapene som ikke er en del av førsteinnsats over 

andre tekniske plattformer enn Nødnett, for eksempel via SMS, men DSB anbefaler at alle mannskaper 

utalarmeres gjennom utstyr godkjent for bruk i Nødnett. UMS/SMS er fra tidligere av akseptert som en 

reserveløsning for utalarmering. 

 

Beredskapsmessig bør brann- og redningsvesenet allerede nå ved innføringen av Nødnett sikre at mest 

mulig av kommunikasjon og samband under håndtering av ulykkes- og krisesituasjoner gjennomføres i 

Nødnett. Nødnett er helt sentralt for utviklingen av landets beredskap, inkludert det kommunale og 

interkommunale brann- og redningsvesenets beredskap, og det er DSBs målsetning at brann- og 

redningsvesenets samlede behov for utalarmering og samband skal skje gjennom Nødnett.  

 

Med hilsen 

for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Enhet for Beredskap, redning og nødalarmering 
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