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Høringsuttalelse 22.juli-kommisjonens rapport

Norsk radio Relæ Liga (NRRL) er medlem av FORF. Vi tilbyr på forespørsel sambandsteknisk
kompetanse og sambandstjenester til redningstjenesten og myndighetene. Vi har
beredskapsorgansiasjoner flere steder i landet, blant annet i Oslo og Akershus, som jeg
representerer. 

Vi registrerer og er ikke overasket over at nødnett fungerte fint i Oslo 22.juli. Vi registrerer også at
det var store sambandsproblemer i forbindelse med aksjonen på Utøya.

Vi finner i denne høringen det viktig å påpeke noen kritiske faktorer.

Nødnett kan settes ut av spill ved pøbelstreker, villede terrorhandlinger eller naturkatastrofer.
Myndighetene må derfor sørge for at det vedlikeholdes en beredskap for andre sambandsmidler
over kortere og lengre avstander. 

Nødnett har områder med manglende eller dårlig dekning eller med dårlig kapasitet. Større
hendelser i disse områdene vil derfor kunne gi store sambandsproblemer. I utbyggingsfasen vil
problemer som de på Utøya kunne forekomme i hele randsonen. 

Jeg oppfordrer myndighetene til å intensivere dialogen med NRRL, med tanke på å kunne
videreutvikle beredskap ved større hendelser der samband er truet eller kan bli truet. 

Vedlagt ligger et utdrag fra vår beredskapsplan som er distribuert til HRS-S, fylkesmann, politi og
samarbeidende organisasjoner i Oslo og Akershus. 

Vennlig hilsen
for NRRL sambandstjeneste i Oslo og Akershus

Trond Bekken
leder



Vedlegg til høringsuttalelse 

KRISE / KATASTORFESAMBAND
NRRL SAMBAND OSLO OG AKERSHUS

etablerer samband / kommunikasjonstjeneste for myndighetene når annen kommunikasjon er truet
eller svikter

1.1 TILTAKSKORT SIVILE MYNDIGHETER

Sambandstjeneste ved KRISER- OG KATASTROFER

1.1.1 Vurdering / trigging av nødsamband:

NRRL Samband Oslo og Akershus kan bidra med radiosamband for lokale eller sentrale
myndigheter når det offentlige telenett, internett, nødnett eller andre sentrale kommunikasjonslinjer
er truet eller faller ut. 

Vi kan:

• opprette samband over relativt store avstander uten bruk av offentlig infrastruktur, f. eks. i
kupert terreng, mellom kommuner, fylker, landsdeler eller internasjonalt. 

• opprette lokalt samband.

• bistand, både teknisk og operasjonell, til å etablere andre typer samband for myndighetene.

Det er direktorater, fylkesmenn, kommuner, HRS og LRS som prioriteter hvilke oppgaver NRRL
Samband skal utføre i en krisesituasjon, i henhold til myndighetenes generelle prioriteringer av
ressurser. 

1.1.2 Beredskap:

Frivillig ressurs fra lisensierte radioamatører, organisert gjennom NRRL som er medlem av FORF.

Primærressurs er NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA), som har varslingsrutiner og

beredskap på linje med andre FORF-organisasjoner. 

Av distriktets ca 500 radioamatører, står ca 25 på alarmplanen / varslingslisten for nødsamband. Vi

kan etablere samband som angitt over ved kriser og katastrofer i Osloregionen, eller etablere

samband mot andre rammede områder 

Vi har varsling via www.telemeny.no , via telefon og internett og vi har også rutiner for å organisere

oss dersom offentlig kommunikasjon har sviktet. 

Vi samarbeider med andre grupper av NRRL Sambandstjeneste.

1.1.3 Mer informasjon

Mer informasjon om NRRL sambandstjeneste finnes på:

www.forf.no , www.nrrl.no , www.la4o.net


