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Hva er eCall?
eCall er et system utviklet for å spare dyrbare 
sekunder ved varsling av trafikkulykker.

eCall skal installeres i personbiler og lette varebiler 
som er typegodkjent etter 31. mars 2018.

Ved en ulykke vil det automatisk overføres et datasett 
med opplysninger om ulykken (posisjon, osv.), 
samtidig som det opprettes en taleforbindelse mellom 
kjøretøyet og sentralen. 

eCall kan også utløses manuelt av personer inne i 
kjøretøyet.

Det er estimert at eCall vil redusere nødetatenes 
responstider med 40% i urbane strøk og 50% på 
landsbygden, som vil redusere antall dødsulykker med 
minst 4% og alvorlige ulykker med 6% (ref. EU-
kommisjonen)



Mottak av eCall i Norge

• Som en 2-årig prøveordning har 
Regjeringen besluttet at brannvesenets 
110-sentraler skal være mottakssentral 
for eCall i Norge

• Prøveprosjekt har som formål å se 
omfang og hvilken etat som skal ivareta 
tjenesten i fremtiden

• Prosjektet rapporterer til Justis- og 
beredskapsdepartementet

• eCall mottaket ved alle landets 110-
sentraler er basert på en løsning fra det 
tyske selskapet OECON
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Ikke trykk på SOS knappen unødvendig!

• Mange trykker på SOS-knappen fordi de lurer på hva som skjer, 
eller fordi de ikke vet at de faktisk utløser et nødanrop til en 110-
sentral 

• 110-sentralen og brannvesenet får mange falske alarmer og det 
brukes mye ressurser på unødvendige utrykninger

• DSB ber alle som har en SOS-knapp 

i bilen om å kun bruke denne hvis man 

er i en reell nødsituasjon. 

• Sørg også for at barn og andre passasjerer 

vet hvordan knappen brukes.



Utarbeidet brosjyre og faktaark

• https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-

nodnett/artikler/ecall-varsling-av-trafikkulykker/

• https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-

informasjonsmateriell/faktaark/fakta-om-ecall/

• https://www.sikkerhverdag.no/din-

beredskap/hendelser-og-kriser/dette-skjer-nar-du-

trykker-pa-sos-knappen-i-bilen/

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/ecall-varsling-av-trafikkulykker/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/faktaark/fakta-om-ecall/
https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/dette-skjer-nar-du-trykker-pa-sos-knappen-i-bilen/


Spørsmål vi må avklare fremover

• Hvordan kan DSB være informert om de store «bilslippene»?

• Hvordan kan DSB stille opp for dere i forhold til testing?

• Hvor godt kjenner den enkelte bilselger til eCall, og hva kan DSB 

gjøre for å bedre situasjonen?

• Er informasjon tilgjengeliggjort hos den enkelte forhandler?

• Kan dere la være å tilby bileier pan-europeisk eCall?

• DSB må etablere dialog med leverandører og 

kjenne til markedet. Hvordan gjør vi det best?



Kontaktdata hos DSB

• Prosjektleder Dag-Erik Lauritzen

• Mail: dag.erik.lauritzen@dsb.no

• Delprosjektleder og teknisk ressurs Sverre Winsnes Rødland

• Mail: sverre.winsnes.rodland@dsb.no

• Informasjonsmedarbeider Kristine Utheim

• Mail: kristine.utheim@dsb.no

• Andre spørsmål

• Mail postmottak@dsb.no
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