
Telenor Maritim Radio 

Bodø Radio 



Bodø Radio – Hvem er vi 
 Stiftet i 1938. 
 14 kystradiooperatører, 1 radiobestyrer 
 Jobber i turnus. Alltid 2 på vakt. 
 Vaktsjef tar seg av nød og sikkerhet, operatør all kommersiell 

trafikk. 
 Samlokalisert med Hovedredningssentralen NN i Bodø. 
 Rednings-og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet er 

oppdragsgiver for nød- og sikkerhetstjenesten til kystradio. 

 



Bodø Radio – Hva gjør vi 

 Kontinuerlig lyttevakt på de maritime nødfrekvensene VHF 16, 
MF 2182. DSC nødkall K70 og 2187,5 kHz 

 Sender ut vær og navigasjonsvarsler 
 Utfører navtex tjenesten 
 Formidler medico (legeråd) samtaler 
 Henvendelser til fellesnummer 120 for nærmeste kystradio 
 Fjernstyrer stasjonene Jan Mayen og Bjørnøya via satellitt 
 Overtok styringen av radioanlegg på Svalbard i April 2006, og 

har dermed ansvaret for store områder i Arktis 
 
 
 



Ressurser 
 33 VHF anlegg fra Rørvik til Tromsø. Også Bjørnøya, Jan 

Mayen og Svalbard. 
 6 mellombølge basestasjoner.  
 Koordinerer nødsamband fra Rørvik til Vardø. (Fjernstyring) 
 Oversikt over Redningsskøyter og deres operative status. 
 Direkte kontakt med FOH, Kystvakt, 330 skv. 
 Oversikt over slepeberedskap, legefartøy  og tett kontakt 

med trafikksentralen i Vardø 
 
 
 

 



VHF? Jeg har jo mobil… 
 

Vi lytter 24/7 på ch 16. 
Alt tas opp på bånd. Vi kan også se hvor vi 

mottar nødanropet. 
Telefon er ikke bygd for maritimt bruk 
Du ringer, kan den du ringer ta telefonen nå? 
Har du tid til å finne fram et annet nr å ringe? 
Er det dekning for mobilen? 

 
 
 



Her er hverdagen. 
 Fisker - Verdens farligste yrke?  
 Risikoen for å miste livet som sjarkfisker er 25 ganger så høy som 
for en oljearbeider til sjøs. Også i skipsfart er risikoen høy, viser 
norsk forskning 
 Hvert år opplever vi å miste folk. Noen uten at det er registrert 

nødanrop eller alarmering. Hvorfor skjer dette? 
 Hittil i år har vi engasjert oss i 401 nødaksjoner i vårt område. 
 Ofte blir vi varslet for sent. Tap av liv og verdier kan hindres ved tidlig 

varsling. 
 
 



Tid tar liv 

• For å gjennomføre en vellykket redningsaksjon 
er tiden viktig. 

• Vi lever i en del av verden hvor kulden selv på 
sommeren vanskeliggjør overlevelse i sjøen. 

• Vår langstrakte kyst innebærer at man ofte har 
store avstander ut til den nødstedte. 

• Tidlig varsling til rett etat (Bodø Radio) øker 
muligheten for et vellykket aksjon. 
 



Hvorfor registrere din VHF 
 Nødknappen aktiveres 
 Mulighet for DSC posisjonering (GPS) Forteller oss hvor du er.  
 Kallesignal og MMSI nummer. Dette forteller oss hvem du er. 
 Gratis legeråd 
 Ring gratis direkte til telefonabonnenter i Norge 
 Større rekkevidde og dekning enn mobil 
 E-post (VHF-data) 
 MOB-alarm (mann over bord) 



I nød? 
Så enkelt får du hjelp. 

Bruk kanal 16 og be om hjelp (Mayday) 
Ikke tid – Trykk på den røde knappen i 3 sek. 
Ta på deg redningsdrakt/flytevest, klargjør 

flåte. 
 Kan du være om bord og snakke med oss etter 

alarmeringen så er det fint men ikke 
nødvendig for å få hjelp. Vi vil uansett bruke 
alle ressurser tilgjengelig for å hjelpe. 



Takk for meg! 
 

Spørsmål? 

http://www.redningsselskapet.no/Forside/Leter+videre.141423.cms
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