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PBS-II - Felles sambandsreglement for Nødnett versjon 4.1 
 
Dette rundskrivet erstatter rundskriv 2018/001. 
 
Politidirektoratet (POD) har forvaltningsansvar for Felles sambandsreglement for Nødnett. POD 
har i samarbeid med Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB), Forsvaret og Hovedredningssentralen (HRS), oppdatert dette reglementet. 
Forrige versjon av reglementet (v 4.0) ble utgitt 1. februar 2018. Oppdatert versjon; Felles 
sambandsreglement for Nødnett - versjon 4.1 er vedlagt og er tilgjengelig også på politiets 
internettsider politiet.no . Reglementet inngår i politiets beredskapssystem II (PBS II). 
 
 
Ikrafttredelse 
 
Felles sambandsreglement for Nødnett - versjon 4.1 trår i kraft 1.1.2022. 
 
Politidistrikt, særorgan, PST og øvrige enheter i politiet som bruker Nødnett er ansvarlige for 
informasjon til egen enhet om oppdatert versjon av Felles sambandsreglement for Nødnett. 
 
Tilsvarende ansvar anses å tilligge overordnede myndigheter i andre sektorer som benytter 
Nødnett i beredskapssammenheng. DSB bes distribuere tilsvarende informasjon til sine kunder 
som benytter Nødnett. 
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Overordnet om endringene 
 
Ny versjon av Felles sambandsreglement for Nødnett innebærer primært oppdateringer knyttet 
til nye talegrupper, samt mindre justeringer og feilrettinger. Oppdateringen anses således ikke 
å innebære prinsipielle endringer av operativ art, og bør ikke medføre særskilt behov for 
opplæring. Justeringene som er gjort er basert på erfaringer fra større hendelser, øvelser og 
erfarte behov. Det forventes at obligatorisk opplæring av brukere i Nødnett også omfatter 
nødvendig innføring i gjeldende sambandsreglement. 
 
Samvirke-talegruppene (xx-SAMV-) er gitt nasjonal gyldighet (kap. 3.3). Det er gjort 
endringer i antall, og delvis gyldighetsområde, for SAMVUP-talegruppene (kap. 3.5), samtidig 
som egne BRANN- SAMVIRKE talegrupper er tatt inn i kap. 3.6. 
 
Talegrupper for søk og redning (SAR) er oppdatert med gjeldende struktur, og midlertidig SAR 
talegruppestruktur er fjernet. Det er også utdypet noe vedrørende kommunikasjonsplattformer 
i bruk ved sjø- og luftredning, samt koordineringsoppgaver i slike oppdrag. (Kap. 3.4 og 
vedlegg 06.) 
 
Nye talegrupper for samvirke mellom ulike aktører og på ulike nivåer er beskrevet i kap. 3.8.  
Noen av disse talegruppene var beskrevet i vedlegg 08 i forrige versjon. 
 
Grensekryssende kommunikasjon er gitt en oppdatert beskrivelse i kap. 3.12, og i vedlegg 07. 
 
Vedlegg med oversikt over statusmeldinger er tatt ut (tidl. vedlegg 05). 
 
Vedlegg 8 er endret til å bli en skjematisk oversikt over sentrale felles talegrupper. Felles 
talegrupper forvaltet av DSB er tatt inn i reglementets kap. 3.8. 
 
Overordnede føringer for trippelvarsling og SAR-varsling (med justert ordlyd) er beskrevet i 
reglementet som før, -nå med henvisning til Nasjonal trippelvarslingsprosedyre for detaljert 
beskrivelse av metodikken som skal benyttes. Nasjonale trippelvarslingsprosedyrer er lagt inn i 
vedlegg 09. Nasjonale trippelvarslingsprosedyrer er under revisjon og vedlegg 09 vil bli 
erstattet av revidert versjon når disse prosedyrene er godkjent. 
 
 
POD vil bemerke at tolkning av sambandsreglementet må gjøres med henblikk på formålet om 
effektivt samvirke, god koordinering og sikkerhet for personellet, samt behovet for å ivareta 
konfidensialitet for informasjon som deles. Effekten må være god håndtering av hendelser og 
utnyttelse av samfunnets samlede ressurser til beste for befolkningen. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
 

 

Tone Elisabeth Vangen Elisabeth Rise 
Avdelingsdirektør Seksjonssjef 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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Vedlegg: 
Felles sambandsreglement for Nødnett - 4.1 
V4_1 Vedlegg 01 - Definisjoner v 1_0 
V4_1 Vedlegg 02 - Bruk av samband v 1_0 
V4_1 Vedlegg 03 - Nødetatenes hovedsete og samarbeidsområde v 1_0 
V4_1 Vedlegg 04 - Nummerplan for alle aktører v 1_0 
V4_1 Vedlegg 06 - SAR talegrupper - oversikt og fordeling v 1_0 
V4_1 Vedlegg 07 - Grensekryssende kommunikasjon v 1_0 
V4_1 Vedlegg 08 - Felles talegrupper-oversikt v 1_1 
V4_1 Vedlegg 09 - Nasjonal trippelvarslingsprosedyre v 1_0 


