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RETNINGSLINJER FOR SAMBANDSTJENESTEN

1. Formål og navn.
Tjenesten heter NRRL Sambandstjenesten.
Tjenesten skal primært bistå ansvarlige myndigheter og de øvrige aktørene i den frivillige
redningstjenesten med reservesamband, herunder sambandstekniske løsninger, samt
sambandsteknisk veiledning og evt. sambandsoperatører, ved nød/katastrofe- og
hjelpeaksjoner, etter nærmere uttalte behov fra de øvrige aktørene i redningstjenesten.

2. Organisasjon og oppbygging.
På organisasjonsnivå er NRRL Sambandstjenesten ledet av:
Leder NRRL Sambandstjenesten
NRRL operativ leder nord
NRRL operativ leder sør
NRRL operativ leder <gruppe> (lokal eller regional)

Leder NRRL Sambandstjenesten
Leder NRRL Sambandstjenesten er administrativ og operativ leder for NRRL
Sambandstjenesten.
Denne har ansvaret for all kontakt med myndighetene (slik som Justisdep., DSB etc.), og med
de øvrige organisasjonene innen den frivillige redningstjenesten. Leder NRRL
Sambandstjenesten er også NRRLs representant i FORF (Frivillige organisasjoners
Redningsfaglige Forum)
Videre har denne ansvaret for den operative driften av sambandstjenesten, herunder kontakt
med grupper og enheter i Sambandstjenesten, registrering av oppdrag og aksjoner, samt å
utføre oppdrag og pålegg fra NRRLs Hovedstyre.
Ved større hendelser/aksjoner hvor det kan påregnes henvendelser fra nasjonale media, skal
Generalsekretæren og/eller Presidenten varsles. Sluttrapport fra samme aksjoner skal
utarbeides innen rimelig tid.
Leder NRRL Sambandstjenesten oppnevnes av Hovedstyret.

Lokale grupper og enheter
Lokale grupper og/eller enheter er ryggraden i NRRL Sambandstjenesten. Der hvor det
fremstår naturlig, kan det opprettes regionale enheter på tvers av lokale grupper og
fylkesgrenser, for å oppnå enheter med tilstrekkelig kompetanse.
Gruppen eller enheten organiserer sin sambandstjeneste gjennom følgende punkter:

a: Gruppen eller enheten velger operativ leder som er operativt ansvarlig,
og som kommuniserer med NRRL Operativ leder (Nord eller Sør).
b: Gruppen eller enheten setter opp et antall personer som har sagt seg villig, og er interessert
i, å delta i sambandstjenesten, etter en nærmere angitt varslingsplan. Disse personene må
være villig til å delta på aksjoner og øvelse.
c: Deltakere i sambandstjenesten som inngår i varslingsplan, må inneha den kompetanse som
ansees nødvendig, etter nærmere angitte retningslinjer fra Leder NRRL Sambandstjenesten.
d: Gruppen eller enheten skal setter opp en varslingsplan.
Planen skal forefinnes på nærmeste politikammer eller politimyndighet, og gruppen/enheten
skal være registrert der som en frivillig sambandsressurs.
Det må også være en målsetting å kommunisere med kommunale og fylkeskommunale
instanser, for deltakelse i disse etaters beredskapsplaner, der slike finnes.
Det påligger gruppen/enheten til enhver tid å holde varslingsplanen à jour, samt å fordele
denne lokalt til de øvrige aktører i redningstjenesten.
e: Gruppen eller enheten skal utarbeide en frekvensplan, tilpasset lokale forhold, med
utgangspunkt i NRRLs frekvensplan for sambandstjenesten. Frekvensplanen skal som et
minimum inneholde oppsett over arbeidsfrekvens VHF og/eller UHF, samt operative,
stasjonære og portable VHF-, UHF- og crossband-repeatere i området.
f: Gruppen eller enheten skal også utarbeide en lokal sambandsplan, som viser oppsett og
bruk av nettkallesignaler i sambandstjenesten. Lokal sambandsplan, sammen med
varslingsliste og lokal frekvensplan, danner grunnlaget for godkjenning av gruppens/enhetens
sambandsopplegg. Disse skal sendes leder NRRL Sambandstjenesten, som etter godkjenning,
tildeler gruppen/enheten kallesignalserie med LE-prefiks, til bruk i sambandstjenesten.
g: For å opprettholde sin status som deltaker i NRRL Sambandstjenesten, må
gruppen/enheten hvert år sende inn årsrapport. Rapport fra alle oppdrag og deltakelse i
øvelser sendes inn fortløpende. All korrespondanse sendes NRRLs kontor med kopi til
Sambandstjenesten, sambandstjenesten@nrrl.no. Web-skjema bør benyttes i den utstrekning
de foreligger.

3. Varslingsplan.
Varsling fra ansvarlig myndighet eller andre organisasjoner i redningstjenesten, gjøres etter
varslingsplanen. Den som varsler gruppen/enheten begynner på toppen av lista og fortsetter
nedover lista til det oppnås kontakt. Den som mottar varsling fra ansvarlig myndighet, annen
organisasjon i redningstjenesten, eller fra nabogruppe/enhet, har ansvar for videre varsling i
eget varslingsnett.
Varsling internt i gruppen/enheten kan foretas via oppringning, SMS m/ tilbakemelding,
personlig oppmøte, oppkall via radio, eller på den måten gruppen/enheten finner mest
hensiktsmessig.
Varslingsplanen for lokalgruppe av NRRL skal inneholde:
a: Navn, mobiltlf., privat tlf., privatadresse og e-postadresse til operativ leder i
gruppen/enheten.
b: Navn, mobiltlf., privat tlf., privatadresse og e-postadresse til øvrige deltakere i

gruppen/enheten.
c: Navn, mobiltlf., privat tlf., privatadresse og e-postadresse til 2 kontaktpersoner i aktuelle
nabogruppe/enhet.
d: Dato for siste ajourføring.

4. Sambandsplan.
På sambandsplanen skal følgende være angitt:
a. Frekvenser.
- Prioriterte lokale frekvenser.
- Forbindelser til nabogrupper/enheter settes opp som eget nett.
b. Nettkallesignal/kallesignaler.
Som nettkallesignal benyttes prefikset LE etterfulgt av et siffer og bokstaver som angir
stasjonenes plassering i sambandsplanen. Det kreves at NRRL har godkjent
gruppens/enhetens sambandsoppsett før nettkallsignal med tilhørende LE kan tas i bruk.
Eksempel på bruk av nettkallesignal/kallesignaler:
LE9G (nettkallesignal)
LE9GA (hovedstasjon, LRS / HRS, KO, osv.)
LE9GB (skadested, sambandsleder, osv.)
Hovedstasjon fordeler kallesignaler.
Digital – APRS
LE9GDA til LE9GDZ – Portable noder/digi
LE9GTA til LE9GTZ – Trackere, NB! Bruk ikke SSID
c. Telefonliste.
Telefonnummer til politi, brannvesen, sykehus m.m., samt øvrige lokale frivillige
organisasjoner i redningstjenesten, og aktuelle Hovedredningssentral.

5. Loggføring og andre skjemaer
- Det skal føres radiologg ved hovedstasjonen, og hvis mulig også ved utestasjonene.
- Det skal føres mannskapslister med oppmøtetidspunkt og tidspunkt når de permitteres.
- Etter øvelser og aksjoner så skal det sender rapport på eget skjema til NRRL. Se kapittel 2
punkt g
- Refusjonsskjema (GP1440) sendes inne til LRS senest 14 dager etter endt aksjon

6. Kompetanse
For å tilfredsstille kravene til kompetanse i denne sammenheng, kreves det at
sambandsoperatører i sambandstjenesten skal delta på minst 2 øvelser eller oppdrag pr. år.
Krav til kompetanse m.v. er spesifisert i egen instruks for grupper/enheter, utarbeidet av
NRRL Sambandstjenesten.
Øvelser kan gjøres internt, men alle helst sammen med ansvarlig myndighet/andre

organisasjoner i redningstjenesten, samt nabogrupper/enheter.

7. Informasjon
Sambandsteamet utarbeider og vedlikeholder informsjon om tjensten på NRRL's WEB portal
i 2 nivåer, åpen informasjon for publikum/presse og andre genrelt intereserte og intern
informasjon for deltagere i sambandstjensten.

8. Diverse
Hvis mulig, bør hovedstasjonen bemannes med minst 2 operatører. For øvrig innkalles
mannskaper etter behov.
Det skal tilstrebes å benytte ryddige radioprosedyre i redningstjenesten. Ref NRRL
Sambandshåndbok

