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eCall utfordringer

• Alt for mange manuelle unødige eCall inn til 110-sentralene

• eCall «misbrukes» pga antageligvis for lite informasjon om 

tjenesten 

• Feil bruk av eCall gjør at det påvirker operativ kapasitet for 

mottaket av reelle nødmeldinger ved 110-sentraler

• All den tid det blir for mye unødig eCall så kan det medføre at det 

må etableres en siling



Suksesshistorier

• Alvorlig trafikkulykke hvor første anrop inn til 110-sentralen er via eCall

• 110 operatør hører at det er en person i bilen, men vedkommende er ikke i stand 
til å snakke selv. Operatør sender ut ressurser basert på posisjon hentet fra 
kjøretøyet 

• 110 operatørens kollega foretar trippelvarsling med 112 og 113, gjengir posisjon 
og beskriver at man hører person, men at det ikke oppnås tale med person(er) i 
bilen

• Noen minutter etter mottar 110-sentralen et nytt nødanrop fra et vitne på stedet 
som bekrefter ulykken

• Fordi eCall er utløst umiddelbart er allerede mannskaper på vei til hendelsen og 
får ny og oppdatert informasjon om omfanget før de ankommer stedet 

• Posisjon oppgitt ved eCall anropet stemmer meget godt ved ankomst 
ulykkesstedet



Suksesshistorier

• Alvorlig trafikkulykke hvor første anrop inn til 110-sentralen er eCall

• 110 operatør får ikke kontakt med noen i bilen

• 110 operatør sender ut ressurser basert på posisjon hentet fra kjøretøyet og 
manglende kontakt for å avklare situasjon 

• 110 operatørens kollega foretar umiddelbart trippelvarsling med 112 og 113, 
gjengir posisjon og beskriver at det ikke oppnås tale med person(er) i bilen

• Brannmannskaper på vei til hendelsen finner utforkjøringen pga oppgitt posisjon

• Bilen stod langt utenfor vei, ikke spor på at noe hadde skjedd og bilen var ikke 
synlig for andre

• Person i bilen satt fastklemt og uten mulighet til å varsle om hendelsen eller 
posisjon

• Store muligheter for at hendelsen kunne fått ett annet utfall



Statistikk i 

perioden 2021 til 

og med mai 2022



eCall i tall

• 110-sentralene mottok

– 8 465 i 2021 mot 4405 i 2020

– 4371 så langt i 2022

– Antatt 10 000 - 12 000 ved årets slutt

• Majoriteten er unødige eCall 

– Feil bruk

– Tekniske feilalarmer 

– Forespørsel om veihjelp



Antall eCall mottatt ved 110-sentralene pr. mnd. i 

perioden 2019- mai 2022



Antall eCall 2021



Veien videre



Brosjyre og faktaark

• dsb.no og sikkerhverdag.no

• 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/

http://dsb.no/
http://sikkerhverdag.no/
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/


Hva kan vi gjøre sammen i det videre?

• Utfordrer dere til å nedsette en arbeidsgruppe som kan vurdere 
problemstillingene og komme opp med tiltak

• DSB bidrar mer enn gjerne i ett slikt arbeid

• Vi tenker i hvert fall at informasjon til bilkjøpere og markedet for 
øvrig må intensiveres

• Det store spørsmålet er:

– Kan vi snu trenden og sikre bedre informasjon og fremtidig bruk av 
eCall?



Jeg er her en 

stund videre så la 

oss eventuelt ta 

det i en pause.

Alternativt via 
dag.erik.lauritzen@dsb.no eller 

telefon 90834404

mailto:dag.erik.lauritzen@dsb.no

