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1. Definisjoner
Uttrykk
11x-sentraler
Beredskapsaktører

BAPS
Etatene
Fonetisk alfabet

Gruppesamtale
HRS

ILB
ILH
ILKO

Kallesignal

Kapasitetsproblem i
nettverket

LRS

NOSE-EM

Forklaring
Felles betegnelse for nødetatenes nødmeldesentraler 110 (brann), 112 (politi) og 113 (helse).
Etater, organisasjoner osv. med brukere i Nødnett, som
har oppgaver/funksjoner knyttet til beredskapsarbeid for
offentlig myndighet.
Felles talegruppe for nødetatene. Brann-AkuttmedisinPoliti-Samvirke.
I dette dokumentet benyttes begrepet som felles
betegnelse for brann, helse og politi (Nødetatene).
En standardisert måte å bokstavere ord på. Det er det
internasjonale fonetiske alfabetet som brukes, med tillegg
av de norske bokstavene Æ, Ø og Å.
Kommunikasjon fra en til flere brukere i en talegruppe.
Hovedredningssentral. Hovedredningssentralene for SørNorge og Nord-Norge er lokalisert hhv. på Sola og i Bodø.
Ansvarsområdene deles ved 65° N i sjø- og luftområdene,
og på land langs grensen mellom Nordland og Trøndelag
politidistrikt.
Normalt koordinerer og leder HRS all sjø- og flyredning
direkte, mens landredning normalt koordineres av LRS.
Inntil HRS treffer en annen bestemmelse, leder og
koordinerer LRS redningsaksjoner i eget distrikt.
Forkortelse for innsatsleder brann. Øverste leder for
brannfaglig innsats på stedet.
Forkortelse for innsatsleder helse. Øverste leder for
helsefaglig innsats på stedet.
Innsatsleders kommandoplass, etableres og skaleres i
henhold til hendelsens karakter. Normalt samles taktisk
ledelsesnivå for hendelseshåndteringen i ILKO, og den
samlede innsatsen på taktisk nivå ledes og koordineres
herfra.
Bokstaver og/eller tallkombinasjoner/uttrykk som i
sambandsprosedyrene identifiserer en spesifikk
enhet/bruker/rolle/funksjon.
Antall ønskede samtidige anrop i TMO er større enn
tilgjengelige ressurser på den enkelte basestasjon.
Kapasitetsproblemer i nettverket må ikke forveksles med
manglende ledig taletid i en talegruppe.
Lokal Redningssentral. Med lokal redningssentral menes
ledelses- og koordineringsapparatet som iverksettes i
politidistriktet under en redningsaksjon.
Operasjonssentralen i politidistriktet ivaretar funksjonen
som lokal redningssentral. LRS har ansvar for å lede og
koordinere redningsaksjoner i eget distrikt, med mindre
HRS treffer en annen beslutning.
Norsk-Svensk (NOSE)-Emergency(EM) talegruppe med
tilsvarende bruksområde som BAPS talegrupper i Norge.
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NOSE-CO

NOSE-SAR

Nødmelding

Nødnett
Redningsaksjon

Redningstjeneste

Samvirkeaktører

SAMVUP

SAR
SAR-varsling

TETRA

Trippelvarsling
Tverrvarsling
Vindusrapport

XDO

Norsk-Svensk (NOSE)-Cooperation(CO) talegruppe med
tilsvarende bruksområde som SAMVIRKE talegrupper i
Norge.
Norsk-Svensk (NOSE)-Search-And-Rescue(SAR)
talegruppe med tilsvarende bruksområde som SAR
talegrupper i Norge.
Henvendelse / varsel til nødetatenes nødmeldesentraler
vedrørende en akutt hendelse eller situasjon, som krever
handling fra nødetaten(e) for å beskytte personers
liv/helse, eller for å hindre store materielle skader.
Landsdekkende sambandssystem som er basert på
TETRA- standarden.
Øyeblikkelig innsats organisert innen redningstjenesten
for å redde mennesker fra død eller skade som følge av
akutte ulykkes- eller faresituasjoner. (medfører at HRS
oppretter SAR hendelsesnummer)
Offentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere
samvirkepartnere for å redde mennesker fra død eller
skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner,
og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer
eller ved særskilte tiltak. Redningstjenesten utøves som et
samvirke mellom offentlige organer, frivillige
organisasjoner og private virksomheter og personer,
under ledelse og koordinering av to
hovedredningssentraler og underordnede lokale
redningssentraler.
Forstås i dette dokumentet som organiasjoner med
brukere i Nødnett, og som kommuniserer med andre enn
egen organisasjon på Nødnett.
Samvirke Uten Politi (SAMVUP)-talegrupper som skal
benyttes i kommunikasjon mellom Helse og
beredskapsaktører som også er akutthjelpere, i
forbindelse med akuttmedisinske situasjoner.
Search And Rescue. Søk og redning.
Trippelvarsling som også inkluderer direkte varsling til
HRS. Varsling mellom alle nødetatenes 11X-sentraler og
HRS i et geografisk område.
Forkortelse for TErrestrial Trunked Radio. TETRA er en
åpen radioteknisk standard som har fokus på de kritiske
kommunikasjonsbehovene til nød- og beredskapsetater.
Nødnett benytter denne standarden.
Varsling mellom alle nødetatenes 11X-sentraler i et
geografisk område.
Varsling mellom to av nødetatenes 11X-sentraler i ett
geografisk område.
Umiddelbar beskrivelse av situasjonen ved ankomst
hendelsessted. (f.eks. det du umiddelbart
ser/hører/lukter/osv.)
Etatenes (X) tekniske driftsorganisasjoner.

For definisjon av flere begrep som er benyttet i sambandsreglementet henvises det til
dokumentet "Nødnett i bruk", utgitt av DSB (mars 2017 - versjon.1.0).
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2. Bruk av samband
Taleteknikk
Følgende vektlegges:

tydelig tale

unngå særegne dialektord

unngå gjentakelser

hold den naturlige rytmen du har i daglig tale

snakk jevnt og rolig

hold mikrofonen ca. 5 cm foran munnen

ikke la stemmen synke på siste del av sendingen

les meldingen i hele uttrykk eller korte setninger

gjør opphold mellom setninger eller uttrykk når meldingen skal skrives ned
Fonetisk alfabet
Enkeltbokstaver og bokstavgrupper staves ved hjelp av det fonetiske alfabet. Ord
som er vanskelig å oppfatte eller uttale, samt bokstavgrupper, skal staves med
ekspedisjonsuttrykket ”JEG BOKSTAVERER”:
Boksta
v
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Fonetisk
ALPHA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOXTROT
GOLF
HOTEL
INDIA
JULIET

Bokstav Fonetisk
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

KILO
LIMA
MIKE
NOVEMBER
OSCAR
PAPA
QUEBEC
ROMEO
SIERRA
TANGO

Boksta
v
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Fonetisk
UNIFORM
VICTOR
WHISKEY
X-RAY
YANKEE
ZULU
ÆRLIG
ØSTEN
ÅSE

Uttale av tall
Tall skal uttales siffer for siffer:
Siffer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Talltegn
NULL
EN / ETT
TO
TRE
FIRE
FEM
SEKS
SJU (ikke syv)
ÅTTE
NI
EN - NULL

Kan misforståelser oppstå i teksten, nyttes ekspedisjonsord foran tall.
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Noen eksempler er: «TALLTEGN», «TID», «POSISJON» osv.
Datotidsgruppe
Består at seks tall evt. etterfulgt av en bokstav.
Eksempel:
190840A
19
= den 19. dagen denne måneden
0840
= klokkeslett denne datoen
A
= normaltid i Norge
Tidssoner
Z
UTC+0
A
Normaltid i Norge (vintertid)
B
Sommertid i Norge
UTC=Universal Time Coordinated – grunnlag for sivile tidsangivelser i alle land. Er
etterfølgeren til GMT (Greenwich Mean Time). Angir tidssoner i antall timer i avvik fra
aktuell tid som angis ved nullmeridianen.
Zulu-tid (Z) er en militær tidssone som tilsvarer UTC+0, altså aktuell tid ved
nullmeridianen.
Eksempler:
Z (ZULU)
- tid kl. 1100
A (ALPHA) - tid kl. 1200
B (BRAVO) - tid kl. 1300
Skilletegn
Skilletegn som er avgjørende for sammenhengen skal leses, for eksempel
SKRÅSTREK, KOMMA, osv.
Ekspedisjonsord i gruppesamtaler
Uttale
9-8 (NI-ÅTTE)

BYTT POSISJON
DETTE ER
ERKJENN
FORBERED
FORSTÅTT

Bruk - forklaring
Nettkallesignal, anroper alle enheter. De enheter som har
mottatt nettkallesignal kvitterer for meldingen.
Avsender kan avslutte ”98” oppkall med ”INGEN
KVITTERING SLUTT”. Enhetene kvitterer da ikke for
mottak av meldingen.
Det er når mannskaper må bytte posisjon, for eksempel
pga. dårlig dekningsforhold.
Denne meldingen er fra:
Pålegg til adressaten om å erkjenne at meldingen er
mottatt og forstått. Se: «Forstått»
Etterfølgende melding/ordre skal forberedes.
Jeg har mottatt din melding, forstått den og vil
etterkomme den. Skal bare brukes av adressaten. Da
betydningen av ”FORSTÅTT” innbefattet ”MOTTATT”
brukes de to ekspedisjonsordene aldri sammen. Brukes
som svar på ”ERKJENN”.
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GJENTA ALT ETTER/
ALT FORAN/FRA/TIL
ORD FORAN/
ORD ETTER/ osv.
GJENTA
INGEN KVITTERING
INGENTING HØRT –
SLUTT
IVERKSETT
JEG GJENTAR ALT
ETTER/
ALT FORAN/ORD
ETTER/ osv.
JEG GJENTAR
JEG LESER TILBAKE
JEG BOKSTAVERER
JEG VERIFISERER
KVITTER
KVITTER SÅ LANGT
LES TILBAKE
MELDING FØLGER
MOTTATT
NO PLAY

OVER
POSISJON
RADIOTAUSHET

RADIOTAUSHET
OPPHEVES
RETTELSE
RIKTIG
SKILLE
SLUTT
SNAKK
LANGSOMMERE
TALLTEGN
TID
TRANSITTER TIL
TRANSITT FRA

Gjenta den spesielle delen av meldingen som er angitt
med ”alt etter” – ”alt foran” osv.

Gjenta hele siste melding.
Kvittering på siste melding er ikke ønskelig. Meldingen
avsluttes med ekspedisjonsordet SLUTT.
Den oppkalte enheten har ikke svart, talegruppen er ledig.
Brukes ofte i forbindelse med på forhånd planlagt kodeord
ved for eksempel en aksjon.
Jeg gjentar den spesielle delen av sendingen som er
angitt med ”alt etter” – ”alt foran” – etter, osv.

Jeg gjentar hele sendingen.
Følgende er mitt svar på ”LES TILBAKE”.
Jeg bokstaverer ved hjelp av fonetisk alfabet.
Det som følger er kontrollert med utsenderen og gjentas.
Bruk som svar på ”VERIFISER”.
Kvitter med melding ”mottatt”
Kvittering ønskes for en del av melding eller ordre. Brukes
ved spesielt lange/vanskelige meldinger/ordrer.
Les hele sendingen nøyaktig slik den ble mottatt.
Sendes foran teksten i en formell melding eller når hele
meldingen skal skrives ned.
Jeg har mottatt din siste melding.
Brukes i øvingssammenheng når det oppstår en reell
hendelse. "NO PLAY" gjentas tre ganger og etterfølges
av beskrivelse av hendelsen.
Min melding er slutt, jeg venter svar.
Jeg vil vite din posisjon.
All trafikk på talegruppen er forbudt. Utsenderen avgjør
når radiotaushet skal oppheves. Alle lytter likevel på
aktuell talegruppe.
Gjenoppta normale sendinger. Radiotaushet kan bare
oppheves av den enheten som har beordret den, eller av
høyere myndighet.
Det er gjort en feil i denne sendingen. Nyttes også som
svar på ”VERIFISER” når det er funnet feil.
Du har oppfattet meg riktig.
Brukes for å markere opphold mellom to meldinger.
Min melding er slutt, jeg venter ikke svar, sambandet er
ledig.
Du snakker for fort.
Tall og/eller tegn følger.
Tidsgruppe, datotidsgruppe følger umiddelbart
Send umiddelbart denne meldingen videre til adressat
som følger.
Denne meldingen er fra:
6

Vedlegg til Felles sambandsreglement for nødetatene og beredskapsaktører - versjon 4

UNNTATT
VENT - SLUTT
VENT
VERIFISER

VIKTIG MELDING

Unntatt fra anrop er:
Vent - jeg kaller deg opp senere. I mellomtiden er
talegruppen ledig for annen trafikk
Vent noen sekunder – talegruppen er ikke ledig for annen
trafikk. Den som har sagt VENT initierer videre tale.
Kontroller hele meldingen (eller den delen som er angitt)
med utsenderen, som leser den riktige versjonen tilbake.
Kan bare brukes av adressaten, og bare når situasjonen
tilsier at det er nødvendig.
Brukes før sending av viktig melding.
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3. Nødetatenes geografiske områder og kallesignaler
Tidligere
politidistrikt*
01
10
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12

Oslo
Asker og Bærum
Østfold
Follo
Romerike
Hedmark
Gudbrandsdal
Vestoppland
Nordre Buskerud
Søndre Buskerud
Vestfold
Telemark

13 Agder

Nye politidistrikt
Distrikt navn
Nr.
(hovedsete)
201 OSLO (Oslo)
202 ØST (Ski)

16 Hordaland
Sogn og
17
Fjordane
18 Sunnmøre
Nordmøre og
19
Romsdal

03 Østfold

Nye 110 regioner
110-region
Nr.
(Hovedsete)
01

AMK navn (hovedsete)

OSLO (Oslo)
AMK Oslo (Oslo)

02

ØST (Ski)

03

INNLANDET***
(Hamar)

04

SØR-ØST
(Tønsberg)

04 Romerike
203

INNLANDET
(Hamar)

204

SØR-ØST
(Tønsberg)

09 Vestviken (Drammen)
12 Telemark (Skien)

205

AGDER
(Kristiansand)

14 Rogaland
Haugaland og
15
Sunnhordland

Tidligere 110-sentraler og
regioner som skal
sammenslås eller flyttes**
01 Oslo
10 Asker og Bærum

13 Agder (Arendal)
Sør-Rogaland
(Sandnes)
Haugaland og
15 Sunnhordaland
(Haugesund)
16 Hordaland (Bergen)
Sogn og Fjordane
17
(Førde)

05

AGDER
(Kristiansand)

06

SØR-VEST
(Stavanger)

14
SØR-VEST
206
(Stavanger)

207 VEST (Bergen)
MØRE OG
208 ROMSDAL
(Ålesund)

AMK Innlandet (Gjøvik)
AMK Vestre Viken (Drammen)
AMK Vestfold-Telemark (Tønsberg)
AMK Sørlandet (Lillesand)
AMK Stavanger (Stavanger)
AMK Fonna (Haugesund)
AMK Bergen (Bergen)

07

VEST (Bergen)

08

MØRE OG
ROMSDAL
(Ålesund)

AMK Førde (Førde)
AMK Møre og Romsdal (Ålesund)
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20 Sør-Trøndelag
209
21 Nord-Trøndelag

TRØNDELAG
(Trondheim)

22 Helgeland
NORDLAND
23 Salten
210
(Bodø)
Midtre
Hålogaland
24
(delt ved
TROMS
211
fylkesgrense)
(Tromsø)
25 Troms
26 Vest-Finnmark
FINNMARK
212
(Kirkenes)
27 Øst-Finnmark
Oversikten reflekterer status pr. 1.1.2018

Sør-Trøndelag***
(Trondheim)
Nord-Trøndelag
21
(Namsos)
20

09

TRØNDELAG
(Trondheim)

AMK Sør-Trøndelag (Trondheim)
AMK Nord-Trøndelag (Namsos)
AMK Helgeland (Sandnessjøen)

10

SALTEN****
(Bodø)

11

TROMS****
(Tromsø)

AMK Tromsø (Tromsø)

12

FINNMARK
(Kirkenes)

AMK Finnmark (Kirkenes)

25 Troms (Tromsø)
26 Finnmark (Hammerfest)

AMK Bodø (Bodø)

*Operasjonssentraler i henhold til tidligere distriktsinndeling er planlagt avviklet, den siste i løpet av 2018. Første siffer (2) for politiets
operasjonssentraler vil bortfalle etter bekjentgjøring når nye politidistrikter er etablert med en operasjonssentral pr. distrikt.
**Brannregionene skal harmoniseres med nye politidistrikter.
***Os i Hedmark ligger i Innlandet politidistrikt men i Sør-Trøndelag 110-region.
****Salangen, Lavangen og Harstad er i Nordland politidistrikt men går over til Troms 110-region.
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4. Nummerplan for alle aktører
Tabellen viser første siffer i ISSI-numre for alle brukergruppene i Nødnett. Den
enkelte organisasjon/etats nummerplan beskrives i respektive sambandsreglement.
Første siffer i ISSI
1
2
3
5
6
7
8
9

Tilhørighet
Brann
Politi
Helse
Statlig
Frivillige / HRS / Redningstjenesten
Private organisasjoner
Fylkesmannen, fylkeskommune, kommune
Test
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5. Statusmeldinger
Vedlegget angir noen av statusmeldingene for nødetatene i Nødnett.
Statusmelding sendes i den talegruppe radioterminalen til enhver tid er i.
Nummer
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11 – 14
15 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 70

Tekst helse
Rykker ut
Fremme
Avreist
Leverer
Ledig
Ledig stasj
Ute av drift
Snart ledig
Spisepause
[Reservert felles]
[Helse]
[Reservert felles]
[Helse]

Tekst brann
Rykker ut
Fremme
Ikke klar
Disp skadested
Ledig
Ledig inne
Ute av drift
(Avklart)
(Spisepause)
[Reservert felles]

Tekst politi
Rykker ut
Fremme
Retur
Oppdrag utført
Ledig
Ledig inne
Ute av drift
Har kontroll
Spisepause
[Reservert felles]

[Reservert felles]

[Reservert felles]

[Brann]
[Politi]

Den enkelte etats statusmeldinger beskrives etter behov i etatenes
sambandsreglement nivå 2. Gjeldende fleetmapdokument inneholder alle
statusmeldinger i Nødnett. DSB har komplett oversikt over fleetmap med talegrupper
og statusmeldinger.
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6. SAR-talegrupper - oversikt og fordeling
SAR-talegrupper - midlertidig inndeling 2018
Tabell viser gjeldene fordeling av SAR-talegruppene.
SAR-talegrupper - midlertidig inndeling 2018
Ny fordeling av SAR-talegrupper vil bli iverksatt etter at politiets nye operasjonssentraler/LRS er
etablert i alle 12 politidistrikt, og nødvendig omprogrammering hos brukergruppene er utført.
Beslutning om iverksettelse vil bli kunngjort for brukerorganisasjonene.

Nummer
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
201,202,204
201,202,204

HRS Sør talegruppe for oppkall
SAR-01
HRS Nord talegruppe for oppkall
SAR-02
LRS/politidistrikt
1. hendelse 2. hendelse 3. hendelse 4. hendelse/
Alle LRS
Oslo
SAR-03
SAR-15
SAR-27
Øst
SAR-04
SAR-16
SAR-28
Innlandet
SAR-05
SAR-17
SAR-29
SAR-41
Sør-Øst
SAR-06
SAR-18
SAR-30
SAR-42
Agder
SAR-07
SAR-19
SAR-31
SAR-43
Sør-Vest
SAR-20
SAR-32
SAR-39
SAR-44
Vest
SAR-21
SAR-33
SAR-40
SAR-45
Møre og Romsdal
SAR-10
SAR-22
SAR-34
SAR-46
Trøndelag
SAR-11
SAR-23
SAR-35
SAR-47
Nordland
SAR-12
SAR-24
SAR-36
SAR-48
Troms
SAR-13
SAR-25
SAR-37
SAR-49
Finnmark
SAR-14
SAR-26
SAR-38
SAR-50
Oslo, Øst og Sør-Øst
Oslo, Øst og Sør-Øst

Oslofjorden - indre
Oslofjorden - ytre

SAR-08
SAR-09

SAR-08 og SAR-09 er tilgjengelig for politidistriktene ved Oslofjorden (201, 202 og
204), og er ikke tilgjengelige for hhv Sør-Vest og Vest politidistrikter. Disse er
midlertidig erstattet med hhv talegruppe 39 og 40 på bekostning av talegrupper i Oslo
og Øst politidistrikter.
Respektive LRS iverksetter bruk av talegrupper under 1. hendelse, 2. hendelse og 3.
hendelse uten forhåndsklarering med HRS. All bruk av talegrupper for 4. hendelse
må avklares med HRS i hvert enkelt tilfelle, da talegruppene er til disposisjon for alle
LRS.
Bruk av SAR-08 og 09 initieres av HRS, eller den LRS som først kommer til
kjennskap om SAR-hendelsen. Videre bruk koordineres av HRS eller den LRS som
får hovedansvar for hendelsen.

12

Vedlegg til Felles sambandsreglement for nødetatene og beredskapsaktører - versjon 4

SAR talegrupper - inndeling etter nærmere kunngjøring i 2018
SAR Talegrupper - tas i bruk etter at reprogrammering som følge av
Nærpolitireformen. Det blir kunngjort av HRS når talegruppene skal tas i bruk.
HRS Sør talegruppe for oppkall
HRS-SN-ANROP
HRS Nord talegruppe for oppkall
HRS-NN-ANROP
Nummer
LRS/politidistrikt 1. hendelse 2. hendelse 3. hendelse 4. hendelse
Alle LRS
01
Oslo
01-SAR-1
01-SAR-2
01-SAR-3
01-SAR-4
02
Øst
02-SAR-1
02-SAR-2
02-SAR-3
02-SAR-4
03
Innlandet
03-SAR-1
03-SAR-2
03-SAR-3
03-SAR-4
04
Sør-Øst
04-SAR-1
04-SAR-2
04-SAR-3
04-SAR-4
05
Agder
05-SAR-1
05-SAR-2
05-SAR-3
05-SAR-4
06
Sør-Vest
06-SAR-1
06-SAR-2
06-SAR-3
06-SAR-4
07
Vest
07-SAR-1
07-SAR-2
07-SAR-3
07-SAR-4
08
Møre og Romsdal
08-SAR-1
08-SAR-2
08-SAR-3
08-SAR-4
09
Trøndelag
09-SAR-1
09-SAR-2
09-SAR-3
09-SAR-4
10
Nordland
10-SAR-1
10-SAR-2
10-SAR-3
10-SAR-4
11
Troms
11-SAR-1
11-SAR-2
11-SAR-3
11-SAR-4
12
Finnmark
12-SAR-1
12-SAR-2
12-SAR-3
12-SAR-4
01, 02, 04
01, 02, 04

Oslo, Øst og Sør-Øst
Oslo, Øst og Sør-Øst

Oslofjorden - indre
Oslofjorden - ytre

SAR-SJO-1
SAR-SJO-2

Respektive LRS iverksetter bruk av talegruppene XX-SAR-1 til 3, uten
forhåndsklarering med HRS. All bruk av talegruppe XX-SAR-4 må avklares med HRS
i hvert enket tilfelle, da talegruppene er til disposisjon for alle LRS.
Bruk av SAR-SJO-1 og 2 initieres av HRS, eller den LRS som først kommer til
kjennskap om SAR-hendelsen. Videre bruk koordineres av HRS eller den LRS som
får hovedansvar for hendelsen.
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7. Internasjonale talegrupper
Bruk i Sverige (Inter System Interface – ISI)
Overordnede retningslinjer for samvirke Norge - Sverige er tilgjengelig på
www.nodnett.no (Retningslinjer for grenseoverskridende samvirke – med støtte av
Nødnett og Rakel)
Talegrupper som benyttes i denne løsningen har talegruppe-navn som starter med
NOSE (Norge-Sverige).
Detaljert regulering av NOSE-talegrupper og "Bruk i Sverige" blir bekjentgjort når
tjenesten er klar for operativ bruk.
NOR-SWE talegrupper
Det er etablert to felles talegrupper for grensenær kommunikasjon mot nødnettet i
Sverige. Disse talegruppene gir mulighet for gruppekommunikasjon mellom
nødnettbrukere i Norge og brukere av nødnettet i Sverige. NOR-SWE talegruppene
har nasjonal gyldighet, og er beregnet for kommunikasjon over grensen.
Talegruppene kan benyttes av nød- og beredskapsbrukere så lenge de har dekning
fra eget lands nettverk (Nødnett/Rakel).
NOR-SWE talegruppene eies og administreres av politiet.
Talegruppe
NOR-SWE 1 og 2

Regulering
Bruksområde
NOR-SWE 1 og 2 har
Kan benyttes av Nød- og
nasjonal gyldighet. Tildeles
beredskaps-brukere
av Øst politidistrikt/ OPS
Sarpsborg*
Disse talegruppene vil fases ut når NOSE-talegruppene er tatt i operativ bruk.
*Øst politidistrikt administrerer bruk. Etter avvikling av operasjonssentralen i
Sarpsborg i 2018, ivaretas dette av ny operasjonssentral ved hovedsetet i Ski frem til
løsningen fases ut.
Internasjonale DMO talegrupper (EURO-DMO)
Talegruppe
EURO 1
EURO 2
EURO 3
EURO 4
EURO 5
EURO 6
EURO 7
EURO 8
EURO 9
EURO 10

Bruksområde
Anropstalegruppe/felles
Grensekontroll
Brann, sekundært Helse
Politi
Toll
Felles
Grensekontroll
Helse, sekundært Brann
Politi
Forsvaret
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8. Felles talegrupper forvaltet av DSB
FYLKE ALLE-talegrupper
Talegruppene FYLKE ALLE (FY-XXXX1-A1 til A3) er ment brukt ved hendelser hvor
fylkesmannen, fylkeskommune eller kommune har et samhandlingsbehov med andre
aktører i Nødnett og hendelsen ikke dekkes av andre felles talegrupper.
Hvert fylke tildeles tre FYLKE ALLE talegrupper. Talegruppene eies av DSB, og
administreres av fylkesmannen. Talegruppene tildeles av DSB til aktører i Nødnett
som samarbeider med fylkesmannen, fylkeskommune eller kommune.
Talegruppe
FY-XXXX-A1 til A3

Regulering
Gyldig pr fylke.
Eies av DSB, og
administreres av
fylkesmannen

Bruksområde
Kan tildeles og benyttes av alle
brukere i Nødnett

EVENT-talegrupper
Talegruppene EVENT er ment brukt ved planlagte arrangement/events hvor arrangør
har behov for intern kommunikasjon. EVENT-talegruppene kan da også understøtte
et samhandlingsbehov med andre aktører i Nødnett, om dette formålet ikke dekkes
av andre felles talegrupper. Det er etablert 60 EVENT talegrupper med nasjonal
gyldighet.
Talegruppene eies og forvaltes av DSB.
Talegruppene lånes ut for en tidsperiode og tas i bruk etter avtale med deres
kundekontakt i DSB, avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon.
Talegruppe
EVENT-1 til 60

Regulering
Nasjonal gyldighet.
Eies og administreres av
DSB.

Bruksområde
Kan tildeles og benyttes av alle
brukere i Nødnett.

LEDSAGE-talegrupper
Talegruppene LEDSAGE er ment brukt ved forflytting av lang, tung og bred transport
langs vei. Talegruppene eies og forvaltes av DSB.
Talegruppene lånes ut for en tidsperiode og tas i bruk etter avtale med deres
kundekontakt i DSB, avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon.
Talegruppe
LEDSAGE-01 til 10

1

Regulering
Nasjonal gyldighet.
Eies og administreres av
DSB.

Benevnelse på fylke
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Bruksområde
Kan tildeles og benyttes av alle
brukere i Nødnett.

