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Reserve-AMK 



Mulige reserveløsninger for AMK - ICCS 

 

 

 

 

Første steg ved evakuering: 

Må være klar umiddelbart etter evakueringsprosedyre er startet  

• Alternativ 1: Reserve-AMK hos annen AMK 

• Alternativ 2: Reserve-AMK på Gardermoen 

• Alternativ 3: Annen reservelokasjon 

 

Andre steg etter evakuering ved behov: 

En mer langsiktig løsning som kan tilby en midlertidig AMK i eget HF 

• Remote løsning mot Gjøvik 

• Kan være operativ på ca 1 uke 



Mulige reserveløsning for AMK ved evakuering  
Steg 1 ved bruk av reserve-AMK 
 

• HDO vedlikeholder reserverolle på reserve-AMK 

• Telefonbok 

• Hurtigknapper  

• Talegruppeoppsett 

• HDO ivaretar routingscenario for telefoni hos Telenor 

• Det jobbes med en løsning for automatisk eksport/import av ressursregister, samt konfig 

 

AMK iverksetter evakueringsprosedyre. Operatører sendes til reservekontrollrom 

 

HDO: Reserveroller er klare 

1. Reserve-AMK logger seg på plasser 

2. HDO viderekobler telefoni til forhåndsdefinert reserve-AMK 



Mulige reserveløsninger for AMK ved evakuering  
Steg 1 ved bruk av Gardermoen (Varm løsning) 

 

• AMK benytter HDOs opplæringssenter på Gardermoen  

• Reserveroller ligger klare til innlogging 

• Telefoni routes til Gardermoen 

• Må bestilles for konfigurering 

 

• Utestående elementer 

• AMIS / Transmed m/ESB  

• Lydlogg  



Mulige reserveløsninger for AMK ved evakuering  
Steg 1 ved bruk av annen reservelokasjon  

 

• AMK har egen lokasjon som reserveløsning 

• HDO router telefoni til PABX (eller evt mobilt bedriftsnett?) 

• Håndholdt radio benyttes 

 

 

• Utfordringer 

• Ingen ICCS 

• Ingen integrasjon 

• Ressurshåndtering 

 



Steg 2: Midlertidig AMK settes opp i HF 
 

 

• AMK har prosedyre for midlertidig AMK i eget HF 

• Operatørplasser sendes ut til HF fra HDO 

• IP-VPN linjer opprettes 

• Regional IKT setter opp Amis/Transmed installasjon 

• Lydlogg etableres 

• Integrasjon ESB 
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Remote tilknyttede operatørplasser til Gardermoen 

• Lyd via VOIP (som legevakt) 

• Integrasjon mot Amis/Transmed mot Gjøvik 

• Sentral lydlogg via HDO 



Forutsetninger fra HDO 

 

• AMK må i forkant bestille spesifikk tjeneste fra HDO 

• HDO trenger en beskrivelse av prosedyrene  

• Må testes! 

 


