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Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

NNøødnettdnett

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i AltaBrannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta

Hans Kristian MadsenHans Kristian Madsen

AvdelingslederAvdelingsleder

DSBDSB

Status Status –– 31. mai 200831. mai 2008
Ett Ett åår forsinket, ny plan i juni 2008r forsinket, ny plan i juni 2008

Leveranser gjennomfLeveranser gjennomføørt til opplrt til opplææringsrings-- og driftssentreog driftssentre

––JKJKØØ (politi og brann) (politi og brann) -- PDMT pPDMT påå Jaren Jaren 

––NSN test, NSN kursNSN test, NSN kurs

Kurs med gode tilbakemeldingerKurs med gode tilbakemeldinger

””StandStand--alonealone--testtest”” av kjernenett (svitsj) gjennomfav kjernenett (svitsj) gjennomføørtrt

Follo operasjonssentral i drift med nytt utstyr 25.02.08Follo operasjonssentral i drift med nytt utstyr 25.02.08

Evaluering planlegges gjennomfEvaluering planlegges gjennomføørt i 2009rt i 2009
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Nummerplan og grupperNummerplan og grupper
Hvert brannvesen har egen gruppe for hendelser i eget Hvert brannvesen har egen gruppe for hendelser i eget 
distrikt distrikt 

I tillegg I tillegg -- fellesgrupper for hele politidistriktet fellesgrupper for hele politidistriktet 

Felles sambandsreglementFelles sambandsreglement

RRøøykyk-- og kjemikaliedykking og kjemikaliedykking 

UtalarmeringUtalarmering

RadiodekningRadiodekning
Alle tettsteder skal ha dekningAlle tettsteder skal ha dekning
–– OgsOgsåå innendinnendøørsrs

Minst 79 % av Norges areal dekkesMinst 79 % av Norges areal dekkes

Styrket dekning innendStyrket dekning innendøørs i de 19 strs i de 19 støørste byenerste byene

Spesielt styrket dekning i Oslo sentrumSpesielt styrket dekning i Oslo sentrum

Alle hovedveier skal ha dekningAlle hovedveier skal ha dekning
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BBæærbare / hrbare / hååndholdte radioterminalerndholdte radioterminaler
–– MTP 850 og ATEX MTP 850 og ATEX -- MTP 850 EXMTP 850 EX

–– Ny mulig funksjonalitet Ny mulig funksjonalitet –– ””Man Man downdown””

–– 4 stk 4 stk ””BetaBeta--versjonversjon”” –– testes i 3 ukertestes i 3 uker

Radioterminaler for installasjon i kjRadioterminaler for installasjon i kjøøretretøøyy
–– MTM 800 eMTM 800 e

RadioterminalerRadioterminaler

TalegarnityrTalegarnityr

Analogt talegarnityr passer ikkeAnalogt talegarnityr passer ikke

Nytt utstyr er testet Nytt utstyr er testet –– lovende resultaterlovende resultater

Anskaffelsen for fase 0 mAnskaffelsen for fase 0 måå ut put påå anbudanbud
–– Anbud ut 10.06.08Anbud ut 10.06.08

–– Test av utstyr i september Test av utstyr i september ’’0808

–– Leveranse i januar Leveranse i januar ’’09 09 –– 1200 garnityr og 550 PTT1200 garnityr og 550 PTT--knapperknapper

Test av brukerutstyr Test av brukerutstyr 
røykdykkererøykdykkere
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OpplOpplææringenringen

Kommunen må sørge for at personell er tilgjengelig for 
opplæring
– lønn, overtid og reise-/oppholdsutgifter dekkes av kommunene

Nødnett dekker kursutgifter til instruktører for opplæring 
av superbrukere 
110-sentralen vil kunne gi støtte til sluttbruker

Trenings- og brukermanual Vision – god tilbakemelding

Brukerbetaling Brukerbetaling 

Abonnementsordningen skal vAbonnementsordningen skal væære logisk, enkel re logisk, enkel åå forstforståå
og oppfattes som rettferdigog oppfattes som rettferdig

Etter en tids drift Etter en tids drift -- kategorierkategorier vurderes pvurderes påå nytt nytt -- statistikk statistikk 
og bruk og bruk 

Ny kostnadskartlegging i gangsatt mai 2008 Ny kostnadskartlegging i gangsatt mai 2008 
–– SintefSintef Helse gjennomfHelse gjennomføører rer –– ””vantvant”” anbud etter konkurranse anbud etter konkurranse 

–– Kommunene/brannvesenet mKommunene/brannvesenet måå bidra i kartleggingen  bidra i kartleggingen  
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Drift av Drift av NNøødnettdnett

Utfordring med 3 driftsorganisasjonerUtfordring med 3 driftsorganisasjoner
–– PDMT PDMT –– JarenJaren

–– HDO HDO –– GjGjøøvikvik

–– BDO BDO –– de fem 110de fem 110--sentralene i fase 0 sentralene i fase 0 

Stortinget ber Regjeringen om Stortinget ber Regjeringen om åå se pse påå driftsformendriftsformen

DSB mener felles drift DSB mener felles drift –– gitt landsdekkende utbygginggitt landsdekkende utbygging

Dette mDette måå fungerefungere
Mottak av Mottak av nnøødmeldingdmelding og alarmmottak hos 110og alarmmottak hos 110

Sporbarhet i forhold til aksjoner og innsatserSporbarhet i forhold til aksjoner og innsatser

Utalarmering av rett innsatsstyrkeUtalarmering av rett innsatsstyrke

Samband mellom 110 og brannvesenetSamband mellom 110 og brannvesenet

RRøøykyk-- og kjemikaliedykking mog kjemikaliedykking måå kunne skje i TETRAkunne skje i TETRA

MMåå kunne kunne ””snakkesnakke”” med 112 og 113med 112 og 113
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Andre forholdAndre forhold

Full E2E for brannvesenet testes best i ABFull E2E for brannvesenet testes best i ABØØ--omrområådetdet

Samvirke og storbySamvirke og storby--forhold testes best i Osloforhold testes best i Oslo
–– Flere og mer sammensatte hendelserFlere og mer sammensatte hendelser

–– Tunneler og kompleks bygningsmasseTunneler og kompleks bygningsmasse

Brukernytte av teknisk lBrukernytte av teknisk løøsning er viktigere enn teknisk sning er viktigere enn teknisk 
lløøsningsning

Vellykket evaluering nVellykket evaluering nåårr
BRV opplever en brukervennlig teknisk lBRV opplever en brukervennlig teknisk løøsning med sning med 
–– god utendgod utendøørs og innendrs og innendøørs dekningrs dekning

–– stabilitet og god talekvalitetstabilitet og god talekvalitet

–– dekning av operasjonelle behovdekning av operasjonelle behov

–– en enkel brukerterskelen enkel brukerterskel

Kommunene involveres og informeresKommunene involveres og informeres
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Leveranse (utdrag)

osvosv…………..
Innsatsplaner/gazzeteerinfo

Informasjonsplan

Fleetmap

Kursutvikling

Terminaler/talegarnityr

Gevinstrealisering

Kart/GIS

Sambandsreglement

Stavern installasjon

Mobil dataløsning/teknikk. 

Prosesskart Prosesskart -- brannbrann
Teknikk, funksjonalitet og kontrollrom

Nils Petter Bryde
Prosesseier (PE)

Opplæring
Svend Robert Berthelsen

Prosesseier (PE)

Kommunikasjon og koordinering
Odd Ellingsen

Prosesseier (PE)

Dokumentasjon
Ann Christin Olsen-Haines

Prosesseier (PE)

Drift
Rosvold/Ottesen
Prosesseier (PE)

Delprosjektleder brann
Jan Helge Kaiser

Org kart regionaltOrg kart regionalt DSB

Regional 
Prosjektleder på 110

Regional 
Prosjektleder på 110

Regional 
Prosjektleder på 110

Lokal Prosjektleder 
Brannvesen 1

Lokal Prosjektleder 
Brannvesen 2

Lokal Prosjektleder 
Brannvesen X

Teknisk ansvarlig

Opplæringsansvarlig

Teknisk ansvarlig

Opplæringsansvarlig

Teknisk ansvarlig

Opplæringsansvarlig

Oversikt over prosessledere/arbeidsgrupperOversikt over prosessledere/arbeidsgrupper

Klar plassering av ansvar og deltakelseKlar plassering av ansvar og deltakelse

Tynn struktur slik at samme person deltar pTynn struktur slik at samme person deltar påå flere flere 
omrområåder. der. 

Ekstern stEkstern støøtte ntte nøødvendig dvendig –– brannvesenet mbrannvesenet måå bidrabidra

Prosesskart Prosesskart -- brannbrann
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FFøørste trinn rste trinn -- avgjavgjøørenderende
Komplett leveranse Komplett leveranse –– fase 0 er ingen pilotfase 0 er ingen pilot

–– Nettet Nettet -- ca. 220 basestasjonerca. 220 basestasjoner

–– 63 Kom.sentraler 63 Kom.sentraler ––10.000 radioterminaler10.000 radioterminaler

10.000 brukere skal over p10.000 brukere skal over påå nytt nettnytt nett

–– OpplOpplææring, sambandsplaner, nye rutiner ring, sambandsplaner, nye rutiner 

–– Tilpassing av brukergrensesnitt, konfigureringTilpassing av brukergrensesnitt, konfigurering

Testing og evaluering skal gjennomfTesting og evaluering skal gjennomføøresres

–– Evaluering utover kontraktsfestede tester (gevinstplan, Evaluering utover kontraktsfestede tester (gevinstplan, 
mmååloppnloppnååelse m.m)else m.m)

Suksess i trinn 1 er forutsetning for videre utbyggingSuksess i trinn 1 er forutsetning for videre utbygging

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

www.dsb.nowww.dsb.no
www.dinkom.nowww.dinkom.no

Foto: Roy Larsen - Brannmannen


