Informasjon i fbm oppdatering av terminaler.
VIKTIG!!!
BRANN 05 HETER NÅ BRANN 03.
I forbindelse med flytting til Hamar, og sammenslåing med Politiet, har 110-sentralen fått nytt
kontrollrom-nummer. Dette er 03, og erstatter 05.

HURTIGTASTER (knapper med tall og farge) VIRKER IKKE ENNÅ! De er koblet mot nye
talegrupper som tas i bruk i løpet av mai/ juni.
110-sentralen vil gi beskjed om dette.
GRØNN KNAPP VIRKER IKKE ENNÅ! Den er koblet mot ny Brann 0. Denne tas i bruk i løpet
av mai/ juni. 110-sentralen vil gi beskjed om dette.
FRA 29. MARS SKAL KUN HEDMARK BAPS BRUKES, i forbindelse med sammenslåing av 3
politi-distrikter. DA OPPHØRER GUDBRANDSDAL BAPS OG VEST-OPPLAND BAPS.
BESKJED VIL BLI GITT!

Alle terminaler får nå versjon MR 15.2
Denne versjonen retter bla opp feil med «hand-over» funksjon, dvs terminalens evne til å finne og
koble seg på de sterkeste signalene.
Det er også lagt inn programvare for nyere garnityr, slik at nyere utstyr som kobles til terminalen
skal fungere.

NYTT FRA MAI/JUNI:
Alle nye talegrupper får 03 foran. Dette tas i bruk når alt annet nytt skjer med talegrupper, i løpet
av mai/juni. Dette vil det gitt beskjed om.
Det blir opprettet noen nye talegrupper:
(xxxx- står for hedm/gudb/voppl, de gamle politidistriktene)
- xxxx-BAPS vil hete 03-BAPS, og dekker alle de tre tidligere politidistriktene. Politiet vil
gi beskjed hvilket nummer som tas i bruk ved aktuell hendelse
- SAMVUP er samvirke uten politi. DENNE ERSTATTER TIDLIGERE BAPS 8!!
AMK og 110 blir enige om hvilket nummer som tas i bruk ved aktuell hendelse
- xxxx BRANN x vil hete 03-BRANN-x og dekker alle branntalegruppene. Oppsett på
hvilket brannvesen som skal ha hvilken talegruppe er vedlagt.
HEDM-BRANN-0 blir 03-BRANN-0.
- xxxx RØYK x vil hete 03-INNSATS-x. Samme som Brann.
- xxxx SAMV x vil hete 03-SAMV-x, og dekker alle de tre tidligere politidistriktene
- RØ-SAMV vil være røyk samvirke for samarbeid med industrivern
- ANROP blir en talegruppe som politiet lytter på, og kan brukes for å få kontakt med
politiet hvis ikke BAPS er opprettet.

- KONTR vil være en talegruppe som brukes ved f.eks kontroll med Mattilsynet, der
Mattilsynet kan kommunisere med politi og brann.
- OSL vil være talegruppene for Oslo Lufthavn Gardermoen. De skal brukes ved hendelser
sammen med OSL, enten der lokalt brannvesen er i området til OSL, eller der OSL bistår
lokalt brannvesen.
- INNSATS X – skal brukes ved hendelser i tunnell.
- UTAL er utvarslings-talegruppene som 110 bruker. Ved en utvarsling/ alarm vil
terminalen automatisk bli tildelt riktig UTAL-talegruppe.

Grønn tast (over ptt) – 03-Brann-0 – erstatter Hedm Brann 0 – skal tas i bruk når 110 gir beskjed
om ny talegruppe struktur.
Svart tast (under ptt) – Bytte til siste talegruppe

For terminaler med tastatur:
Ved å vri på midterste hjulet MED klokka, velges nummer på talegruppe. Eks: BAPS 1-9. Ved å
fortsette å vri, kommer SAMV, BRANN, INNSATS, RØ-SAMV, ANROP, KONTR, OSL,
UTAL, SAMVUP. Slik fungerer alle de fire første hurtigtastene.
Hurtigtast 1 – 03-BAPS
Hurtigtast 2 – 03-SAMVUP
Hurtigtast 3 – 03-INNSATS
Hurtigtast 4 – 03-SAMV
Hurtigtast 5 – SKOGBRANN 1-30
Hurtigtast 6 – SAR 1-50, Kystradio S1-3 og N1-3
Hurtigtast 7 – HEDM BAPS, gammel Hedmark mappe. Her ligger brann og røyk talegruppene
også – Hedmark BAPS skal brukes til politiet gir beskjed om ny talegruppe struktur
Hurtigtast 8 – Uten funksjon
Hurtigtast 9 – Hedm Brann 0, gammel hedmark mappe. Her ligger røyk og baps talegruppene
også – Gammel brann 0 – skal brukes til 110 gir beskjed om ny talegruppe struktur
* - skru lyd av eller på når garnityr er koblet til (ikke all garnityr!)
0 – stille talegruppe 03-STILLE
# - aktivere DMO/ TMO

