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1. Bruk av samband i Redningstjenesten.
Dette dokumentet beskriver bruk av samband og hvordan dette organiseres i hendelser tilknyttet
redningestjenesten. Dokumentet omhandler også beskrivelser og bruk av SAR varsling.
Beskrivelser i dette dokumentet er forankret mot:






Sjø – IMO/SAR Convention
Luft – ICAO/Convention on International Civil Aviation/Annex 12(SAR)
Land - Felles sambandsreglement for Nødnett versjon 4.
Pågående arbeid med Redningshåndboken (Justis og Beredskapsdepartementet)
Pågående arbeid med Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten
(Redningsledelsen for Hovedredningssentralene)

Dokumentet er ikke uttømmende og må sees på som et levende dokument frem til ny nasjonal
fleetmap er fullt implementert hos alle brukere i nødnett.
Dokumentet danner basis for pågående arbeid med Sambandsreglement nivå 2 for
redningstjenesten.
HRS ber om at dette dokumentet ikke «masseproduseres» og spres men benyttes som grunnlag
for utarbeidelse til intern info/opplæring.

2. Nødnett og sjøhendelser
Hovedregel - Aksjonssamband i enhver sjøhendelse er - maritim kanal 16
Internasjonalt reglement regulerer bruk av maritimt radiosamband (Kystradio) som primært
samband i sjøhendelser. Koordinering og ledelse på sjø skal primært skje gjennom maritimt
samband. Nødnett er et støttesamband for sjøressurser som har dette ombord for å kunne
kommunisere med landressurser. Redningsskøytene, Kystvaktfartøyene og båter fra nødetatene
og frivillige har nødnett om bord. Private og kommersielle fartøy som deltar i aksjon har ikke
nødnett.
Hendelser i overgangen mellom land og sjø kan være spesielt krevende, både på grunn av
sambandskrav og koordineringsansvaret. HRS er ansvarlig for å sikre god samhandling på tvers av
de to primære sambandsnettene.
Tillemping/bruk av nødnett kan benyttes i hendelser som faller inn i kategori under såfremt ikke
det kan bli akuelt å benytte frivillige mannskap – da skal SAR TG benyttes.





«kaikanten»
fall fra brygge/bil utfor kai
«i fjæresteinene»
drukningsulykker fra badestrand/svaberg
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Kommer viktig operativ informasjon først i nødnett, skal informasjon umiddelbart formidles ut
på kanal 16 direkte.


Gjelder enheter som har både nødnett og maritimt samband.

HRS koordinerer all redningstjeneste til sjøs herunder også bruk av nødnett samband.

3. Nødnett og lufthendelser
I tillegg til nødnett og maritimt samband finnes det internasjonalt regelverk (ICAO Conv. Annex
12) for samband mellom og mot luftfartøy i en redningshendelse. I det daglige ivaretas dette i
stor grad av Avinor/HRS og gjennom egne aeronautiske VHF frekvenser mellom enhetene. Det er
likevel viktig at ledelsesfunksjoner i redningstjenesten er kjent med dette for å ha en god
forståelse for kompleksiteten i samband når både offentlige, frivillige og private ressurser bistår
i land-, luft- og sjøhendelser.

4. Nødnett og landhendesler
All samhandling mellom landaktører i redningshendelser vil foregå på nødnett eller via telefoni.
Bruk av nødnett beskrives gjennom de lokale 3 nivå for sambandsreglement. HRS jobber med et
felles nivå 2 reglement for redningstjeneste hvor innholdet i dette dokumentet danner basis.

5. Varsling
En førstemelding som indikerer at nødstedt har behov for hjelp, men ikke er i umiddelbar fare gir
tid til å rådføre seg med øvrige nødetater og/eller Hovedredningssentral før man kaller ut egne
ressurser. I slike tilfeller har man som regel tid til å avklare koordineringsansvar,
ressurstilgang/ressursbehov og plan for kommunikasjon.
En førstemelding som derimot tilsier at en alvorlig hendelse har skjedd eller indikerer
overhengende fare i forbindelse med en hendelse (f.eks. kantring av båt) vil nødvendigvis kreve
rask utalarmering av ressurser. I nødsammenheng bli det ofte referert til begrepet; "å trykke på
den store røde knappen", hvor nødsentralene og HRS primært har fokus på rask utalarmering av
relevante ressurser. For å sikre at alle relevante ressurser blir varslet uten unødvendig tap av tid,
krever det at mottager av førstemeldingen parallelt med utalarmering av egne ressurser også
prioriterer varsling av øvrige nødetater og HRS. Her vil avklaring om koordineringsansvar,
samkjøring av ressursbehov og kommunikasjon bli avklart i fellesskap. Faste rutiner for varsling
gjennom trippelvarsling eller SAR-varsling vil være avgjørende for hurtig koordinert innsats.
Oppsummert vil varsling i forbindelse med en søk- og redningsaksjon innebære at den etat som
mottar førstemelding om en kritisk hendelse, gjennomfører:
 SAR varsling (nødetater + Hovedredningssentral)
I denne varslingen vil det avklares:


Hvem som koordinerer og plan for kommunikasjon.
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Behov for ressurser (hvem sender hva).
Utalarmering av redningsressurser (ved alvorlighetsgrad "nød" vil dette nødvendigvis bli
gjennomført parallelt med SAR varsling).

LRS, Brann og AMK bes gjøre varslingsrutiner kjent for de involverte.

6. Bruk av SAR-talegrupper
Redningstjenesten må kunne dimensjonere organisering av samband til å fungere i store
katastrofer/hendelser som går over lengre tid.
Bruk av SAR talegruppene (SAR TG) står kort beskrevet i sambandsreglement nivå 1 kap. 3.
Samband er utfordrende, i en hektisk/krevende oppstartsfase og i større scenarioer med mye
ressurser. For å lykkes i store vanskelige situasjoner må de samme prosedyrer og oppsett
benyttes i «hverdagshendelsene». Suksesskriteria for godt samband er:






Streng radiodisiplin.
God forstålse for hverandres roller og oppgaver.
Lederfunksjon etablerer kontakt så raskt som mulig etter ankomst skadested.
Tydlig avklaring om når annet sambandbehov skal foregå i respektive fagsambands
talegrupper.
Bruk av DMO dersom færrest mulig talegrupper ønskes benyttet på taktisk nivå mot IL
KO.

I alle hendelser hvor HRS/LRS definerer situasjonen som en redningshendelse og bruk av nødnett
er aktuelt, gjelder følgende:





Ledelses samband skal gå på SAR TG.
LRS tildeler SAR TG i land hendelser ved mottak av førstevarsel.
- Se kartskisse kap. 9. Oppsett vil bli endret i 2018/19 ifm ny SAR TG struktur. Se
kartskisse kap. 11.
Ved luft/sjø hendelser kan HRS iverksette bruk av SAR TG dersom førstevarsel kommer
via HRS. HRS skal da umiddelbart videreformidle og varsle berørte 11x.

Unntak :


Akutt/nød hvor kun nødetater er engasjert – BAPS kan benyttes unntaksvis – ref nytt
sambandreglement Nivå 1.
o I det øyeblikk det er mulighet for at hendelsen krever innsats fra andre enn de
offentlige nødetatene, herunder de frivillige, skal hendelsen styres over i SAR TG.



Det er LRS ansvar å sikre at rett talegruppe formidles i akutthendelser, herunder
redningshendelser.
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Samband i valgte SAR TG skal være forbeholdt funksjoner med ledelsesroller og primær ressurser
(Redningshelikopter, Luftambulansehelikopter, Politihelikopter + båtressurser med nødnett).
Kommunikasjon i SAR TG skal primært benyttes for tidskritisk informasjon i varslingsfasen/
underveis til skadested, situasjonsbilde fra første ressurser på stedet, statusmelding/
oppdateringer på situasjon, informasjon om kritiske ressursbehov etc.
Alle ressurser på vei til mot skadested har tillatelse til å lytte på ledelsesambandet som går i SAR
TG. Dette for å ha et best mulig situasjonsbilde frem til ankomst.
Straks ressurs har kommet frem og etablert kontakt med sin lederfunksjon/IL KO, skal ressursene
sikre at behov for internfaglig kommunikasjon blir etablert i egne fag talegrupper. Dette krever at
personell med leder funksjon har tilgang til kommunikasjon både mot ledelses samband og
nødvendig fagsamband.
Enkleste håndtering er gjennom etablert IL KO hvor aktørene fordeler lytteansvar på talegrupper
mellom ledere i KO.
Dersom bruk av fagsamband ikke er gjennomførbart/hensiktsmessig, bør det vurderes bruk av
DMO lokalt på stedet inn mot IL KO.
Alternativt kan også IL, gjennom LRS, be om bruk av en ekstra SAR TG eller SAMV TG for
horisontal koordinering mellom ressurser lokalt i innsats.
Skissen under viser hvorfor redningsaksjoner ikke skal gå i BAPS – det utelukker
kommunikasjon med mange viktig aktører i redningstjenesten.
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7. Oppkalls talegrupper
I redningstjeneste er det etablert 2 oppkalls SAR TG.


SAR-01 – For oppkall til HRS Sør-Norge – til bruk sør for 65°N.
o ( i 2018 endres Alias => HRS-SN-ANROP).



SAR-02 – For oppkall til HRS Nord-Norge – til bruk nord for 65°N.
o ( i 2018 endres Alias => HRS-NN-ANROP).

Anvendes for anrop til HRS av prmært sjø og luft enheter som trenger informasjon om gjeldende
SAR samband ifm hendelser. Landbaserte spesialgrupper (Alpin, Skred) kan også benytte TG til
anrop.
Anrop : «HRS, dette er «eget funksjonsnavn» på HRS ANROP».
! Kun for anrop, svar på anrop og korte meldinger! Operativt samband skal skje i
aksjonsgruppene.
Pr. i dag er det ikke krav til at LRS, 110-sentral og AMK skal lytte på oppkalls SAR TG.

8. Øvelser og bruk av SAR-talegrupper
Øvelse – øvelsestalegrupper utgår - skarpe SAR TG benyttes etter nærmer avtaler med LRS/HRS.
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9. Nord-Norge - Iverksatt bruk tentativt medio 2018
Gammel SAR talegruppe struktur. Iverksettes etter nærmere beslutning fra HRS Nord-Norge.
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10.

Sør-Norge – Gyldig pr 1. mars 2018

SAR talegrupper er gradvis implementer siden okt-2017 i HRS Sør-Norge sitt ansvarsområde.
Fra 1.mars pålegges LRS primært å benytte SAR talegrupper i redningsaksjoner iht skisse under.
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11.

Nord-Norge - Iverksatt bruk tentativt medio/ultimo 2018

Nye SAR talegrupper tilpasset LRS øvrige struktur innfases etter beslutning fra HRS, basert på
politiets omprogrammering runde #3.
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12.

Sør-Norge - Iverksatt bruk tentativt medio 2018

Nye SAR talegrupper tilpasset LRS øvrige struktur innfases etter beslutning fra HRS, basert på
politiets omprogrammeringsrunde #3.
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13.

Nødnett - Innsats med få antall enheter («hverdagshendelser»)

LRS skal lede samband mot ledelse/koordinerende roller hos respektive aktører involvert i
landhendelser. HRS bistår i medlytt når hensiktsmessig.
IL skal lede samband på taktisk nivå mot utøvende ledd.
Under sjø-/lufthendelser skal/kan HRS ha samband mot utøvende nivå – Innsatsleder/Fagleder.
Selv i beste hensikt, skal normalt ikke SAR TG brukes for intern fagkommunikasjon – slik er det i
dag i mange tilfeller og spesielt underveis til skadested. Enhetene (offentlige/frivillige) skal/kan
stå i medlytt men intern fagkommunikasjon tas i egne fagtalegrupper.
Nødnett-samband skal/bør deles opp ved høy trafikk på samband.



ledelsesfunksjoner på egen SAR TG mot LRS/HRS
taktiske/utøvende enheter på egne tildelte TG mot KO (tildeles fra IL/LRS)

Det vil være naturlig å bruke egne fag eller tverrfaglige felles grupper. I tillegg kan man
benytte høyest nummerert SAR-XX (etter hvert XX-SAR-04 TG) innfor eget distrikt etter
avklaring med LRS/HRS. Dersom ytterligere TG er aktuelt skal tilsvarende TG «lånes» fra
tilstøtende distrikt. HRS ser på mulighet for et alternativ med en begrenset «gruppe» av
fristilte SAR TG som tildeles ved behov.
Skissen under viser kompleksiteten i sambandsbilde for redningstjenesten. Nødetatene i
hverdagshendelser forholder seg kun til firkanten i nedre høyre hjørne (På land). Nødetatene kan
derfor gjerne ha noe manglende forståelse i forhold til å se utfordringene innfor samband i
redningstjenesten.
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14.

Nødnett - Innsats med stort antall enheter («katastrofer»)

HRS skal primært kun ha samband med overordnet ledelsesledd for respektive aktører under
landhendelser.
Under sjø-/lufthendelser skal/kan HRS også ha samband mot Innsatsleder/Fagleder nivå – direkte
eller via On-Scene- eller Air- Coordinator (OSC/ACO).
Selv i beste hensikt, skal normalt ikke SAR TG brukes for intern fagkommunikasjon – slik er det i
dag i mange tilfeller og spesielt underveis til skadested. Enhetene (offentlige/frivillige) skal/kan
stå i medlytt, men intern fagkommunikasjon tas i egne fagtalegrupper.
Nødnett-samband skal/bør deles opp ved høy trafikk på samband.



ledelsesfunksjoner på egen SAR TG mot LRS/HRS
taktiske/utøvende enheter på egne tildelte TG mot KO (tildeles fra IL/LRS)

Det vil være naturlig å bruke egne fag eller tverrfaglige fellesgrupper. I tillegg kan man
benytte høyest nummerert SAR-XX (etter hvert XX-SAR-04 TG) innfor eget distrikt etter
avklaring med LRS/HRS. Dersom ytterligere TG er aktuelt skal tilsvarende TG «lånes» fra
tilstøtende distrikt. HRS ser på mulighet for et alternativ med en begrenset «gruppe» av
fristilte SAR TG som tildeles ved behov.
Skissen under viser kompleksiteten i sambandsbilde for redningstjenesten. Nødetatene i
hverdagshendelser forholder seg kun til firkanten i nedre høyre hjørne (På land). Nødetatene kan
derfor gjerne ha noe manglende forståelse i forhold til å se utfordringene innfor samband i
redningstjenesten.
I et storscenario er det vesentlig at alle kjenner sine rolle ift bruk av samband og at ledelse og
koordinering er tydelig – helst bærer preg av militær sambandsdisiplin og styring.
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15. Sambandsplan LRS 2017->
SAR Talegrupper - midlertidig inndeling fra 2017. Gyldig fra okt 2017.

HRS Sør oppkall

SAR 01

HRS Nord oppkall

SAR 02

LRS/PD
distrikt

Oslofjord indre
Oslofjorden ytre

SAR-08
SAR-09

Hendelse #1 Hendelse#2 Hendelse #3 Hendelse #4

1

Oslo

SAR-03

SAR-15

SAR-27

2

Øst

SAR-04

SAR-16

SAR-28

3

Innlandet

SAR-05

SAR-17

SAR-29

SAR-41

4

Sør-Øst

SAR-06

SAR-18

SAR-30

SAR-42

5

Agder

SAR-07

SAR-19

SAR-31

SAR-43

6

Sør-Vest

SAR-20

SAR-32

SAR-39

SAR-44

7

Vest

SAR-21

SAR-33

SAR-40

SAR-45

8

Møre og Romsdal

SAR-10

SAR-22

SAR-34

SAR-46

9

Trøndelag

SAR-11

SAR-23

SAR-35

SAR-47

10

Nordland

SAR-12

SAR-24

SAR-36

SAR-48

11

Troms

SAR-13

SAR-25

SAR-37

SAR-49

12
Finnmark
SAR-14
SAR-26
SAR-38
SAR-50
SAR 08 og SAR 09 er ikke tilgjengelige for hhv Sør-Vest PD og Vest PD da TG er låst til bruk i
Oslofjorden inntil HRS bestemmer annet (tentativt medio 2018). Disse er erstattet med hhv TG
39 og 40 på bekostning av TG i Oslo og Øst PD.
LRS iverksetter bruk av SAR TG tiltenkt hendelse #1 og hendelse #2 uten videre avklaring med
HRS.
Ved hendelseslokasjoner som grenser opp mot nabodistrikt vil det kunne forekomme at det
benyttes SAR TG tiltenkt hendelse #3 eller #4 i nabodistrikt (forutsatt ledighet), dersom
distriktets egne tildelte SAR TG er i bruk (mer enn 4 SAR hendelser i ett distrikt).

Samband og varsling i redningstjenesten
Ver. 2.00 / 030418
Side 14 av 15

Disse tilfellene avklares med HRS i hver enkelt sak. Tillater situasjonen ikke en slik avklaring, skal
LRS forestå en sambandsjekk i SAR TG for å sikre at den ikke er avgitt til annen hendelse og
informere HRS/nabo LRS om bruk.
Tabellen over er også gjeldende for Brann og Helse når man skal sette opp sine
favorittmapper/talegrupper på terminal eller kontrollromsløsning. Brann og Helse må forholde
seg til fordeling iht nye politidistriktene.

16. Sambandsplan LRS 2018->
SAR Talegrupper - Fleetmap struktur tentativ fra 2018/19
HRS Sør oppkall
HRS Nord oppkall
Oslofjord - indre
Oslofjorden - ytre

LRS/PD distrikt
1
Oslo

HRS-SN-ANROP
HRS-NN-ANROP
SAR SJØ 1
SAR SJØ 2

Ansvarlig kystradioområde = Kystradio Sør

Hendelse #1
01 SAR 1

Hendelse#2
01 SAR 2

Hendelse #3
01 SAR 3

Hendelse #4
01 SAR 4

02 SAR 1

02 SAR 2

02 SAR 3

02 SAR 4

3

Innlandet

03 SAR 1

03 SAR 2

03 SAR 3

03 SAR 4

4

Sør-Øst

04 SAR 1

04 SAR 2

04 SAR 3

04 SAR 4

5

Agder

05 SAR 1

05 SAR 2

05 SAR 3

05 SAR 4

6

Sør-Vest

06 SAR 1

06 SAR 2

06 SAR 3

06 SAR 4

7

Vest

07 SAR 1

07 SAR 2

07 SAR 3

07 SAR 4

8

Møre og Romsdal

08 SAR 1

08 SAR 2

08 SAR 3

08 SAR 4

9

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

CLUSTER 4

Øst

CLUSTER 2

2

Ny SAR talegruppestruktur - Iverksettes distriktsvis etter nærmer instruks fra HRS. Iverksettelse
er avhengig av fremdrift i politiets omprogrammeringsrunde #3.
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17.

Oslofjorden

Primært aksjonssamband på sjø - Maritim VHF kanal 16.
Hensikt – SAR TG i Oslofjorden er etablert for å sikre god samhandling uavhengig av hvilket PD
ressurser kommer fra.


Løsning er kun etablert for Oslofjorden.

Grense mellom indre og ytre Oslofjorden er en linje øst-vest gjennom Oscarsborg.
Samme skille som politiets Oslofjord 1 og 2 talegrupper.


SAR TG 08 og 09 vil endre navn tentativt i løpet av 2018 til SAR Sjø 1 og 2.

