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Mobilnettene inngår i økende grad i samfunnskritiske funksjoner



Nye former for samarbeid er nødvendig for å møte kritiske brukeres særlige behov
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Krav til dekning

• Ofte utenfor allfarvei

• Ofte i tunneler eller i 

spesielle anlegg

Krav til tilgjengelighet

• Styrking av nødstrøm

• Mer redundans

• Autonom operasjon

Krav til sikkerhet

• E2E verdikjede

• Skjerming av sensitiv 

informasjon

• Krav om 

Krav til funksjonalitet

• Prioritet

• Gruppetale (MCPTT)

• Kontrollrom

Bruker har 

ansvaret –

kommunikasjon er 

kritisk komponent

Mobiloperatører må tilby 

nye former for samarbeid 

og kostnadsdeling

(alternativet er frittstående 

løsninger i egen regi)



Kritiske brukere har ofte mye å bidra med for å styrke mobilnettene
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Infrastruktur

• Master

• Fiber

• Føringsveier

• Eiendom

Sikkerhetskultur

• Lang erfaring med å
forvalte kritiske
samfunnsverdier

Domenekunnskap

• God kjennskap til sitt
driftsområde

• Driftsorganisasjon
som kan da ansvar
for vedlikehold

Kapital

• Evne til å investere
for å styrke
mobilnettene i sitt
område



KAMO – Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) innen kritiske anvendelser av mobilnett

?
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Norge kan bli ledende innen kritiske anvendelser av mobilnett

Noen av verdens beste mobilnett, med dekning og 
kapasitet som kan understøtte kritiske anvendelser

Tidlig ute med å utnytte kommersielle mobilnett for 
kritiske anvendelser

Politisk vilje til å satse på mobilnettene

Godt samarbeid mellom operatører og andre aktører

Kritiske aktører har aktive prosesser for å øke bruken
av mobilnett



KAMO skal velge problemområder basert på behovene til krevende brukergrupper

Robusthet og fleksibilitet i mobilnett
• Effektive løsninger for styrking av robusthet i radio- og kjernenett

• Orkestrering og muliggjørende teknologier

• Fleksibel bruk av flere nett

• Fleksibel backhaul

Ende-til-ende sikkerhet og brukerhåndtering 
• Sikkerhet i endesystemer

• Sikkerhet i mobilnettverk

• Sikker håndtering av brukerdata

• Sikkerhet i organisering og driftsregimer

Produkter og operasjonskonsepter
• Samarbeidsmodeller mellom problemeier og mobiloperatør

• Nye produkter og tjenester

• Mekanismer for prioritet og tilgangsstyring

Nettverket som sensor
• Analyse av trafikkmønstere

• Lokalisering av støykilder og jamming

• Deteksjon av droner

• Maskinlæring og kunstig intelligens



Skisse sendt til
Forskningsrådet

i april

Positive 
tilbakemeldinger 

mottatt

Endelig søknad i
september

Oppstart våren 
2020

Eventuell oppstart for KAMO blir våren 2020 – men vi er allerede i gang med flere av

oppgavene
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