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Prosjekter	med	situasjonsforståelse	i	søk- og	
redningsoperasjoner	og	andre	hendelser
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SARiNOR – www.sarinor.no

WP2	– Alarmering /Varsling
WP3	– Søk
WP4/5	– Redning og overlevelse i kaldt klima
WP6	– Delt situasjonsforståelse
WP7	– Trening og kompetanseutvikling



Utviklingen går mot	en digitalisering!

• Meld.	St.	27	(2015–2016)	Digital	agenda	for	Norge	
— IKT	for	en enklere hverdag og økt produktivitet
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Digitalisering – hva er det?	

5 Kilde:	Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv,	SINTEF	rapport



Grunnleggende krav

• Sikkerhet

• Tilgangskontroll

• Personvern og etikk

• Lover	og regler
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Hvorfor?

• Teknologien kan gi nyttige tjenester som gir mer effektiv
redningsoperasjoner

• Bruk av talekommunikasjon er utfordrende!
• Forståelse

• Vi	er bare	mennesker
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Tilgjengelig teknologi – eller nesten tilgjengelig
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Bruke kommunikasjonsnettverkene som finnes

Manoufali, M., Alshaer, H., Kong, P. Y., & Jimaa, S. (2013, April). Technologies and networks 
supporting maritime wireless mesh communications. In Wireless and Mobile Networking Conference 
(WMNC), 2013 6th Joint IFIP (pp. 1-8). IEEE.

Maritimt bredbånd

..	men	også

Nødnettet



Informasjon om	hendelsen

• CISE	– Common	Information	Sharing	Environment
• Hovedformål å etablere et	system	for	deling av havovervåkingsdata

• Kritiske infrastruktur
• BIM	modeller – Building	Information	Models
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Ressursoversikt

• Felles ressursregister (FRR)	fra BarentsWatcher skal ressursbrukere og
ressurseiere få tilgang til oppdatert informasjon om	
redningsressurser.	

• Nødnett og AIS

• Alle aktørene må med	også frivillige og forsvaret
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Ubemannede fartøy
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Nye	sensorer
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GoPro UTOIFA	prototype



Tjenester som gir støtte for	å ta	beslutninger

14 Simulation	results	for	Hamburg	airport



eTriage - Prehospital	overvåkningssystem

• Triagering
• Grønn– gul– rød

• Enkelt	grensesnitt

• Posisjon
• GPS

• GSM	– SMS	meldinger
• Location	forwarder	(indoor positioning option)

• Fysiologisk	overvåkning
• Temperatur

• Aktivitet
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Felles situasjonsforståelse
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..	men	hvordan ta	dette i bruk
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Tilgjengelig teknologi – eller nesten tilgjengelig
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Systemene trenger å snakke sammen og
det gjør de	fleste ikke i dag!

• Derfor
• Det må etableres et	standardbasert system	for	deling av informasjon mellom alle nasjonale

og internasjonal aktører under	SAR-operasjoner

• Det må initieres prosjekter for	å etablere en infrastrukter som kan anvende en mobil ad-

hoc	infrastruktur og som også fungerer uten nettdekning

• Bidra	til	at	BarentsWatch kan	utvikle	samhandlingsløsningen	ytterligere

• Noen	MÅ	ta	ansvar	for	den	tekniske	koordineringen
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Organisasjonene må også være klare

• Tillate å dele	informasjon

• Etablere en felles møteplass for	å diskutere bruk av begreper på tvers
av etater.	Gjennomgå og undersøke fagspråk som benyttes på tvers
av etater og i de	ulike systemer,	slik at	man	i større grad	har en
forståelse av hva som kommuniseres

• Standardisere terminologi og tilhørende ikoner på tvers av alle
redningsaktører til havs og til lands.	Harmonisere det med	
internasjonale initiativ for	å standardisering gjennom kommiteer som
ISO	TC292	og andre.
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Konklusjon

• Teknologi finnes som kan gi en mer effektiv redningstjeneste

• Alle tilgjengelige kommunikasjonstjenester må brukes

• Det må etableres system	for	deling av informasjon og noen må ta	
ansvar for	koordineringen

• Organisasjonene må forberede bruk av nye tjenester
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