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Noen erkjennelser

• Effektiv kommunikasjon er en av de viktigste komponentene for 

suksess i brann- og redningsoperasjoner

• Til tross for dette baserer vi oss i hovedsak på radiokommunikasjon

• Dette er utfordrende når alle involverte skal danne seg det samme 

bildet, spesielt om hendelsen eskalerer.

• Mye informasjon bakover vil i startfasen være avhengig av første 

enhet på stedet. Mange oppgaver i den initiale fasen

• Hvilken informasjon skal sentrale ledere, operasjonssentraler, krise-

og beredskapsledere basere og bistå og beslutte 

• Sensorer: Kamera (droner, bil, termiske, hjelmkamera), ulike 

måleinstrumenter (CBRNE)



Doneprosjektet/NORUT 2016-

Fremskutt enhet, bybil 2018

Fremskutt enhet, landevei 2018

B-09Kommandobil 2018

B-01Kommandobil 2019

Bakgrunn



Målsetning

Utforske mulighetene som teknologibruk 

kan gi for å øke nytten av samvirke.

Koble prosjektet opp mot prosjekt med 

Norut for film og sensordata i en stabil 

strømmetjeneste

Selskapet skal danne seg erfaringer ved 

bruk i kjøretøy i ordinær drift. 



Hvem skal informasjonen til?

• Taktisk og operativt nivå på stedet

• Strategisk personell egen etat

• 110-sentralen

• Stab

• Samarbeidende etater

• Kommunal kriseledelse

• Eksperthjelp (eks. CBRNE)

• Etc.



Hvordan gjør vi det?

• Ordinær anskaffelse. Doffin.

• Fremskutte enheter.

• Sikker overføring/live streaming. Norut.

• Mottak av informasjon (CIM)



Sensorer/utstyr

• PTZ kamera (360) med termisk funksjon montert på 

lysmast (video/audio)

• PTZ kamera skal holdes under takluke ved kjøring

• Dash cam montert i frontrute (video/audio)

• Lite termisk kamera montert i grill på bil (Kun lokal 

løsning – liten skjerm i cockpit)

• Sensorer for måling av ulike gasstyper og temperatur 

montert foran og bak på bilen

• Digitalt betjeningspanel på høyre side av sjåfør som 

styrer alle komponenter (av/på) som også kan vise 

bilde/data fra det enkelte kamera/sensorer ved behov



Sensorer/utstyr

• Mobilruter med mulighet for 4 SIM-kort (må bonde ulike 

leverandører)

• Multiband retningsbestemt antenne montert i lysmast/tak 

for 4G, GPS og WiFi funksjonalitet for oppkobling av 

mobile løsninger inntil 100 meter fra bil

• Lagringsløsning lokalt i bil som skal benyttes ved bortfall 

av dekning automatisk

Dataskap med alle nødvendige innvendige komponenter 

med tilgang fra fører/passasjerkabin (serviceskap)

• System for varsling om feilkoder på komponenter og 

manglende nettdekning (Bilde/audio)















Videre arbeid
• Utfordre leverandører

• To biler spesifiseres med bakgrunn i første anskaffelse

• Testing av pilot

• Ytterligere fremskutte enheter

• Konfigurering av eksisterende bilpark

• Plattformen må videreutvikles til en stabil og solid platform

• Anonymitet og personvern må analyseres

• Andre sensorer kan også være svært nyttige for bedre ressursbruk

• Fastmontering av utstyr i biler blir viktig, samt rutiner for bruk

• Kan ha et stort potensiale for effektivt samarbeid mellom etater



Takk for meg


