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Engen talegruppe for primærkommunikasjon mot 110 for Asker og 

Bærum brannvesen 

 
Asker og Bærum brannvesen (ABBV) har siden oppstarten av felles 110-sentral for Asker, Bærum og 

Oslo kommuner den 21.02.2017 benyttet samme talegruppe (01 BRANN 0) for primær-

kommunikasjon mot 110-sentralen som Oslo brann- og redningsetat (OBRE). ABBV erfarte raskt at 

det var ønskelig med egen talegruppe for primær-kommunikasjon mot 110-sentralen.  

 

Brannsjefen i ABBV aksepterte at dette var vanskelig å imøtekomme, fordi det at kunne medføre en 

merbelastning for 110-sentralen i en vanskelig oppstartsfase. Undertegnede samtykket også i at vi 

skulle se om redusert taletrafikk og skjerpet sambandsdisiplin kunne føre til at ABBV og OBRE kunne 

opprettholde samme talegruppe mot 110-sentralen. ABBV har dessuten testet ut 110-sentralens 

anbefaling om å skille ut intern koordinering i tidskritiske situasjoner i en egen talegruppe (01 BRANN 

21). Dette har imidlertid medført enda mer radiostøy på vei til innsatsstedet, samtidig som 110-

sentralen og OBREs enheter ikke hører og derfor ikke praktiserer radiotaushet når ABBV 

kommuniserer tidskritisk informasjon på vei til et innsatssted.  

 

Etter nesten 9 måneders drift med felles 110-sentral, ser ikke brannsjefen lenger at ABBV og OBRE 

kan opprettholde samme talegruppe (01 BRANN 0) mot 110-sentralen fordi vi ikke har tilfredsstillende 

samband i tidskritiske situasjoner.  

 

1. Vi opplever at det ofte er flere sammenfallende tidskritiske hendelser i ABBV og OBRE, som 

håndteres samtidig i 01 BRANN 0. Dette medfører at man ikke får gitt eller mottatt tidskritisk 

informasjon til 110-sentralen, eller mellom beredskapskjøretøy på vei til et innsatssted. 

2. Vi opplever stadig at enheter fra OBRE gir lange ikke tidskritiske meldinger i 01 BRANN 0, når 

ABBV er på vei til, eller i innsats på tidskritiske hendelser. 

3. Vi opplever at tidskritiske meldinger i BAPS ikke videreformidles til 01 BRANN 0. Vi er derfor 

nødt til å opprettholde tre talegrupper på vei til et innsatssted. 

4. Vi opplever at det er flere alarmsentraloperatører som følger hendelsen på vei til, eller under 

arbeidet på innsatsstedet og hvor manglende koordinering mellom alarmsentraloperatørene 

medfører at det etterspørres informasjon som er allerede er gitt fra utrykningsleder eller 

innsatsleder brann. Vi tror derfor at hvis ABBV og OBRE har adskilte talegrupper mot 110-

sentralen, vil færre alarmsentraloperatører være engasjert i de tidskritiske hendelsene og sikre 

kommunikasjonen mellom 110-sentralen og innsatsstedet. 



5. Felles talegruppe for ABBV og OBRE gir veldig mye kommunikasjon. Mange velger derfor å 

ha terminalene i stille modus. Dette bidrar til redusert oversikt over hva de enkelte 

beredskapskjøretøyene i ABBV er engasjert med. Egen talegruppe vil føre til redusert trafikk i 

denne talegruppen og flere vil velge å ha terminalene på i kommunikasjonsmodus. Det vil gi 

økt oversikt over hva de enkelte beredskapskjøretøy er beskjeftiget med. 

 

Brannsjefen i Asker og Bærum brannvesen ser seg derfor nødt til å anmode om en egen talegruppe 

for primær-kommunikasjon mot 110-sentralen, som er skilt fra OBREs talegruppe for primær-

kommunikasjon mot 110-sentralen. 

 

Jeg håper vår anmodning blir raskt imøtekommet. 
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