
Velkomen til 
PMR-dagen

14. september 2022



Agenda 
Velkommen Trine Smith-Johansen, Nkom

Kort om Nkom John-Eivind Velure, avdelingsdirektør Nkom

PMR i Nkom, del 1 Tarjei Austegard, Nkom

Forhandlerplikter Oddbjørn Skogstad, Nkom

Frekvenskontroll Lars Rønning Johansen, Nkom

Lunsj kl 1130 - 1230

Sikringsradio Maren Midtgård Heggland, Sikringsradioen AS

PMR og 5G Lars Rypestøl, Nkom

Autorisasjon og samsvarserklæring Finn Arne Johansen, Nkom

PMR i Nkom, del 2 Tarjei Austegard, Nkom

Tilbakemeldinger Salen

Oppsummering Trine Smith-Johansen, Nkom

Vi oppfordrer alle deltakerne til å stille spørsmål underveis i presentasjonene
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PMR-dagen 2022
John-Eivind Velure, spektrumsdirektør

Gardermoen 14. september 2022
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180
ansatte

Bergen

Oslo

Trondheim

Lødingen

Lillesand



Pådriver for sikker, 

effektiv og bærekraftig

kommunikasjon for 

mennesker og samfunn

V Å R  V I S J O N



V Å R E  S T R A T E G I S K E  S A T S I N G S O M R Å D E R

Kommunikasjon og 
samfunnsansvar 

• Vi er tydelige i våre budskap.
• Vi synliggjør sektorens og samfunnets 

behov.
• Vi setter dagsorden og gir verdifulle 

bidrag der  elektronisk kommunikasjon 
og post diskuteres.

• Internt: 
• Vi deler kunnskap, samhandler og 

skaper 
ett Nkom.



V Å R E  S T R A T E G I S K E  S A T S I N G S O M R Å D E R

• Vi fremmer næringsutvikling og 
innovasjon i hele landet.

• Vi arbeider for digital inkludering.
• Vi sikrer pålitelig og solid infrastruktur. 
• Vi bidrar til å redusere miljø- og 

klimaavtrykket.

• Internt: 
Bærekraft i alt vi gjør.

Bærekraft



V Å R E  S T R A T E G I S K E  S A T S I N G S O M R Å D E R

• Vi påvirker samfunnsutviklingen og 
tilrettelegger for teknologiutviklingen.

• Vi står sentralt i internasjonalt arbeid som 
har betydning for norske interesser.

• Vi utøver vår myndighet effektivt og til rett 
tid.

• Internt: 
• Vi effektiviserer, digitaliserer og utvikler 

måten vi jobber på.

Marked og utvikling



Direktør
Pål Wien Espen

Marked og tjenester
Kenneth Olsen (konst.)

Sikkerhet
Elise Lindeberg

Spektrum
John-Eivind Velure

Virksomhetsstyring
og -utvikling

Marianne Øhrn Johannessen

Kommunikasjon og 
samfunnskontakt

Ellen Høstmark Bustø

Strategisk analyse
Espen Slette (konst.)



Digitaliseringsprosjekter i Nkom
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Økt grad av selvadministrasjon
Økt grad av automasjon i 

saksbehandlingen

Bedre bruk av kundedata
Flere data tilgjengelig for Nkoms 

brukere digitalt
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PMR hos Nkom
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Kven er vi?

Spektrumstildeling

Morten Frestad

Nancy Sangvik

Trond Jensen

Tarjei Austegard

Trine Smith-Johansen

Anders Meisfjordskar



Effektiv forvaltning av frekvensressursane

• Tildeling på delt basis

• Ikkje nok frekvensar til at alle kan få kvar sin kanal

• Kan ikkje seie ja til alle ønskjer

• Fordele bruken av frekvensressursane geografisk

• Unngå interferens så langt det let seg gjere
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Brukes PMR?

Status pr. september 2022

• 4.285 Løyver

• 5.697 Basestasjonar/faste radioar

• 66.558 Radioar (handradioar/radioar i bil)

• 844 Tildelte frekvensar til mellombels bruk i 2022 (181 søknader)

Hugs at frekvensar til bruk for PMR blir tildelt på delt basis!
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Geografisk fordeling av PMR

Områder med mykje bruk av PMR:

• Oslo og de store byane

• Oljefelta

• Langs kysten

Mykje folk fører til mykje PMR
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Ideell verd for ein regulatør: 
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Ideell verd for ein brukar: 

Slik det er i dag:

Fri PMR, ikkje avgift



Altinn

Offentlege etatar skal bruke Altinn
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Søknadsprosessen

1
8

Til registrering Sakshandsamar

WebDok
Søknaden

Frekvens OK

ICS_Manager

Dekning

HTZ

Import til ICS, 
fagsystem

Generere svar i WebDok

Sende løyve til 
kunde

Altinn
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Fagsystem

ATDI, ICS Manager: Her registrerer vi alle løyver, basestasjonar, frekvensar mm.

ATDI, HTZ: Verktøy for simulering av mellom anna dekning.
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ICS Manager
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ICS Manager
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HTZ
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HTZ
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HTZ
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Koordinering

Sverige

Danmark

Storbritannia

Finnland

Tyskland

Russland
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Teknisk rapport
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nkom.no/pmr

30

https://www.nkom.no/frekvenser-og-elektronisk-utstyr/tillatelse-til-a-bruke-frekvenser/mobil-radiokommunikasjon


Forhandlerplikter
PMR-dag 14.9.2022

Oddbjørn Skogstad/Nkom



Relevant regelverk

• Forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (RED-forskriften)

• Forskrift 15. mars 2002 nr. 276 om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio-, 
teleterminal- og nettutstyr (Registreringsforskriften)

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202232



Film om krav til radioutstyr

https://youtu.be/D6x0JOCTK3U

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202233

https://youtu.be/D6x0JOCTK3U


Forhandlerens plikter (1)

Før omsetning, sjekke at:

• radioutstyret er CE-merket

• det følger med 
• samsvarserklæring

• bruksanvisning

• sikkerhetsinformasjon

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202234



Forhandlerens plikter (2)

Før omsetning, sjekke at importør (til EØS) og produsent har oppfylt krav om at radioutstyret

• er konstruert slik at det kan brukes lovlig i minst ett EØS-land i samsvar med kravene til 
frekvensbruk

• er merket med produsentens navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og postadresse

• er merket med importørens navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og postadresse

• er merket med slik at det kan identifiseres, f.eks. ved type-, produksjons- eller serienummer

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202235



Forhandlerens plikter (3)

Før omsetning, sjekke at importør (til EØS) og produsent har oppfylt krav om: 

• informasjon til bruker:
• tilsiktet bruk 

• ev. annen relevant informasjon som sikrer at utstyret fungerer som tilsiktet: beskrivelse av tilbehør, 
komponenter og programvare

• sikkerhetsinformasjon

• bruksbegrensninger eller krav om autorisasjon for bruk

(f.eks. frekvenstillatelse for bruk av PMR)

• frekvensbånd (RF)

• utgangseffekt eller utstrålt effekt (RF)

• språk (minst ett av): norsk, svensk, dansk eller engelsk

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202236



Eksempler på informasjon om bruksbegrensninger eller krav om 
autorisasjon for bruk (på emballasjen, utfyllende informasjon i bruksanvisningen)

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202237

Alternativt teksten:

Bruksbegrensninger eller krav i ES, LU, RO, CZ, FR, HU, SI, DK, NO



Registreringsforskriften

Krav om registrering for

• leverandører (produsenter/importører til Norge) 

• radioforhandlere

Krav til leverandører og radioforhandlere

• radioutstyret som omsettes skal være lovlig

• skal ha kunnskap om regelverket

• kjenne radioutstyrets virkemåte

• for demonstrere radioutstyr: frekvenstillatelse og ev. operatørsertifiktat dersom det kreves

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202238



PMR kontra (CE-merket) radioamatørutstyr

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202239

PMR Radioamatørutstyr



Felleseuropeisk tilsynskampanje av PMR-utstyr våren 2020

• Funn:

• 17 europeiske markedstilsyn deltok

• 89 ulike typer PMR-radioer ble kontrollert

• 83 % av radioene hadde avvik fra regelverket

• Tekniske avvik på nesten 50%

• Administrative avvik på mer enn 70%

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202240



Hva må du som selger radioutstyr tenke på? (2)

Du bør veilede dine kunder
• Om hva som er lovlig frekvensbruk

• Om hvilke frekvenstillatelser som kreves for å bruke radioutstyret

• Om hvor kunden søker om frekvenstillatelse

• Jaktradio: Norges Jeger-og Fiskerforbund (www.jaktradiolisens.no)

• Sikringsradio: Sikringsradioen (www.sikringsradioen.no)

• Annen PMR-bruk: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) (www.nkom.no/pmr)

• Hvordan kan du informere?

• Ved nettsalg: informer på nettsidene for hver enkelt produkt

• Ved salg i butikk: oppslag i butikk, vedlegg til utstyr og/eller muntlig veiledning

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202241

http://www.jaktradiolisens.no/
http://www.sikringsradioen.no/
http://www.nkom.no/pmr


Hva må du som selger radioutstyr tenke på? (1)

At utstyret du selger oppfyller de grunnleggende kravene i utstyrsregelverket
• Er det CE-merke på utstyret?

• Både på utstyr og på emballasjen

• Følger det med en samsvarserklæring på skandinavisk eller engelsk?

• Er utstyret merket med

• Produsentens navn og adresse?

• Importørens navn og adresse?

• Typebetegnelse, produksjon eller serienummer?

• Følger det med informasjon til bruker?

• Har den informasjon om bruk, sikkerhet og bruksbegrensninger?

• Har den informasjon om frekvensbruk og maksimal utgangseffekt?

• For mer informasjon: Produksjon, import og salg av utstyr - Nkom

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202242

https://www.nkom.no/frekvenser-og-elektronisk-utstyr/import/produksjon-import-og-salg-av-utstyr#frekvensbruk


Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?

E-post: firmapost@nkom.no

osk@nkom.no

PMR-dag – Forhandlerplikter 14.9.202243



PMR dag
Tilsyn og veiledning

Senioringeniør Lars Rønning Johansen 



§ 1-1.Formål

Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige

og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, 

gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til 

rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til 

næringsutvikling og innovasjon.



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet46

Verktøy
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Askøy

Sør-Varanger

Nkom Trondheim

Kristiansand

Nkom Oslo, Ski
Oslo

Grenland

HamarNkom Bergen

Produksjonsmidler 

Haugesund

Kirkenes 

Moss

Drammen

Sola

Mo

Nkom Lødingen

LillehammerFlorø

TrondheimKristiansund

Gardermoen

Regionskontorer

Sandnes
Lillesand

Tromsø

Bodø

Stavanger
Fredrikstad

Ålesund

Måløy

Fjernstyrte målestasjoner
Planlagte målestasjoner
Mobile målestasjoner



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet48

Produksjonsmidler II



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet49

Målekoff
ert

Måle
bil

Faste 
målestasjo

ner

Mobil 
fjernmåler

Droner

Uten 220V X V X V V

24/7/365 V X V V XXX

Mobil V V X V V

Lokalisering X V (V) V V

Rask 
etablering

(V) V (V) (V) V

Kostnad 😄 🙁 🙁 😑 🙁

Egenskaper



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet50

Fordeling saker



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet51

Arbeidsmetoder

Reaktivt Proakti
vt



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet52

Kontakt

firmapost@nkom.no



PMR i framtida (5G?) 
PMR-dagen 14. september 2022

Lars Rypestøl – seksjon for spektrumsplanlegging

lry@nkom.no



PMR i framtida (5G?)

• Hva er 5G? 

• Hva er 5G iforhold til 4G, hva er nytt? 

• Utfordringer med 5G, sammenlignet med PMR 

• 5G i Norge

• Hvordan ta i bruk 5G, lokale mobilnett

• Hvordan kan 5G påvirke PMR? Konvergering av teknologier?

• Hvor beveger markedet seg, hva er trendene? 

• Hvordan utvikler PMR seg? 

• Kombinasjon 5G/PMR?

54



Hva er 5G? 

• 1980 - 1G – NMT (Analog)

• 1990 - 2G - GSM (Digital)

• 2000 - 3G - UMTS

• 2010 - 4G - LTE 

• 2020 - 5G - NR

• 2030 - 6G - ?

• Mobilteknologi gått fra å være et 
tillegg, til en hovedtjeneste

55



Hva er 5G iforhold til 4G, hva 
er nytt?
• 5G skal være

• mer robust, ha mindre nedetid (autonomt)

• mer lokal dataprosessering og lavere avhengighet til sentraliserte tjenester 

• rask responstid på forespørsler

• bruk av virtualisering (logiske nett, skivedeling)

• 5G muliggjør 

• at større mengder av ting får internettilkobling

• at neste generasjons nødnett og selvkjørende biler kommuniserer over 
mobilnettet

• at husstander får fiberaktig bredbånd trådløst (FTB)

• 5G får dette til med

• tilskudd av nye frekvensbånd (700 MHz, 3600 MHz og 26 GHz)

• nye antenneteknikker

• lokale datasentre

• softwareification

56



Høres fantastisk ut, hva er 
utfordringene? 
• Dyr, ny og svært komplisert teknologi (Foreløpig?) 

• Modning av elektronikk

• Strømforbruk, mottaksegenskaper, kost

• Fremover søker 5G å løse innledende problemer

• Lavere kost og kompleksitet (5G NR-light/RedCap) i nyere «releaser»

• Få kan bygge egne 5G-nett?

• Trenger kostbare 5G-frekvenser?

• Kun store nasjonale mobiloperatører?

• Omstilling i 5G fra å levere tradisjonell mobilbruk til å levere 
kommunikasjon for svært mange ulike brukere (for eksempel industri)

Mange motsetninger til PMR som er en rimelig, etablert og håndterbar teknologi, 
åpen for mange, hvor man raskt og enkelt kan komme i gang?
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5G i Norge

58

• Mobilteknologi i mange 
frekvensbånd (2G, 3G, 4G og 
5G)

• 2G vil driftes til 2025 
(Telenor/Telia)

• 3G utfaset

• 4G viktig bærer i mange år 
fremover (= IoT-dekning)

• Telenor og Telia sier at de skal 
ha 5G-dekning som 4G-
dekning i 2023/2024

• Omtrent alle husstander og 
80% av landarealet

https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/informasjon-om-slukking-av-2g-i-2025


Hvordan gå i gang med 5G i Norge?

• Bygge eget nett 

• Behov for frekvenser (leie eller eie)

• Kjøpe det som en tjeneste

• Skivedelt nett

• Privat nett

59



Bygge eget nett: Tilrettelegging for 
lokale mobilnett
• 5G-teknologien møter i større grad krav og behov til 

spesialbrukere som industri

• Frekvensressurser til lokale mobilnett vært en stor del av 
våre prosesser de siste årene

• Mange nye aktører, hvordan kan Nkom best tilrettelegge 
for lokale nett?

• Nå utforskes flere frekvensbånd
1. Tilgangsplikt for industri i 3,6 GHz-båndet

2. Vårt nye 5G-bånd 3,8 - 4,2 GHz

3. Andre frekvensbånd (2,3 GHz og 26 GHz)?

• Nkom er avhengig av dialog og innspill 
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5G-industriforum

Dialog mellom industri, offentlig sektor og ekomsektoren

-> øke bruken av 5G-teknologi

Bred deltakelse
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Oppsummering

• 5G kommer for full fart inn i Norge, flere alternativer 
utforskes, også for små- og mellomstore bedrifter

• Fortsatt tidlig med 5G, mange utfordringer og dyrt å 
komme i gang 

• Selv om 5G skal kunne løse mye, så vil det fortsatt være 
behov for andre teknologier og løsninger i lang tid

• PMR har tidligere ikke merket mye endring ved innføring 
av nye mobilgenerasjoner, men likevel grunn til å følge 
med da 5G beveger seg inn på tradisjonell PMR-bruk?

• Nkom søker innspill på frekvensbehov og justering av 
forvaltning for å muliggjøre innovasjon, også på PMR
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Spørsmål?

https://www.nkom.no/nyhetsbrev
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https://www.nkom.no/nyhetsbrev


PMR i Nkom del 2

Kanalplanar

Spektrumsløyver

Midlertidige løyver

Tips og triks

Veien vidare

Utfordring til bransjen

Tilbakemeldingar frå salen

64



Ny kanalplan med 12,5 kHz kanalar
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Dele eksisterande 25 kHz kanal i to 12.5 kHz kanalar
Bruke same senterfrekvens som 25 kHz kanal.
Ny 12,5 kHz kanal i gamal grensefrekvens.



Kanalplan
VHF
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VHF Frekvensområder for PMR

SIMPLEKS Tx fra Tx til Båndbredde BRUK

68.0000 68.4375 25 kHz PMR

68.6375 69.9000 25 kHz PMR

77.4000 78.0000 25 kHz PMR

80.0000 80.5000 25 kHz PMR

82.7875 85.1875 25 kHz PMR

85.4375 85.6375 25 kHz PMR

138.0000 138.03750 12.5 kHz LAVEFFEKT KRANSAMBAND

140.4875 141.5125 12.5 kHz LAVEFFEKTSAMBAND

141.5125 142.5375 25 kHz LAVEFFEKTSAMBAND

153.9875 154.8875 25 kHz PMR

154.8875 159.0125 12.5 kHz PMR (digital)

161.3875 161.4875 12.5 kHz PMR

168.6125 168.9625 25 kHz PMR

169.8125 170.0375 12.5 kHz PMR (digital)

DUPLEKS Tx fra Tx til Rx fra Rx til Dupleksavst.Båndbredde BRUK

75.4375 75.6375 68.4375 68.6375 7 MHz 25 kHz PMR

80.5000 82.7875 70.5000 72.7875 10 MHz 25 kHz PMR

85.1875 85.4375 75.1875 75.4375 10 MHz 25 kHz PMR

85.6375 87.4000 75.6375 77.4000 10 MHz 25 kHz PMR

142.5375 143.1125 138.0375 138.6125 4.5 MHz 12.5 kHz PMR (digital)

143.1125 143.9875 138.6125 139.4875 4.5 MHz 25 kHz PMR

149.5125 149.8875 139.5125 139.8875 10 MHz 25 kHz PMR

150.0625 150.4875 140.0625 140.4875 10 MHz 25 kHz PMR

150.5125 152.0000 146.0125 147.5000 4.5 MHz 25 kHz PMR

165.9875 166.9875 157.9875 158.9875 8 MHz 25 kHz PMR

166.9875 168.6125 158.9875 160.6125 8 MHz 12.5 kHz PMR (digital)

168.9625 169.3875 160.9625 161.3875 8 MHz 25 kHz PMR

170.4375 170.8375 162.4375 162.8375 8 MHz 12.5 kHz PMR (digital)

170.8375 172.9875 162.8375 164.9875 8 MHz 25 kHz PMR

172.9875 173.1125 164.9875 165.1125 8 MHz 12.5 kHz PMR (digital)

173.1125 173.9875 165.1125 165.9875 8 MHz 25 kHz PMR



Kanalplan
UHF
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Spektrumsløyver

Spektrumsløyve for PMR er eit alternativ for dei som MÅ ha 
eigne frekvensar (behovsprøvd)

Kan bli auksjon ved stor etterspurnad.

Begrenset varighet – (typisk 10 år).

Alle kan ikkje få spektrumstillatelser – ikkje nok frekvenser, 
ikkje nok bruk

Heilt andre priser enn eit vanleg PMR-løyve

Frekvensportalen: frekvens.nkom.no
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Frekvensportalen
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Mellombels løyver for bruk av 
frekvensar i Noreg

• Nye skjema (framleis manuelt)

• Sakshandsamingstid

• Omfanget aukar

• Brukar ein god del ressursar på dette. Kjem til å bli gebyr i 
framtida

• Vinn-vinn. Du får løyve til å bruke frekvensar og så passar vi på at 
frekvensane er ledige i det aktuelle området.

70



Oppdaterte søknadsskjemaer for mellombels bruk av frekvensar i 
Noreg
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Engelsk guide til søknadsskjema for mellombels bruk av frekvensar
i Noreg
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Sektoravgift og gebyrer

Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal 
kommunkasjonsmyndigheit

§ 1.Formål

Formålet med forskrifta er å finansiere Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit sine 
oppgåver gjennom gebyr og sektoravgifter slik at dei er sjølvfinansierte. Midlane skal 
nyttast best mogleg for å nå målsettingane med ekomloven, postloven og lov om 
elektroniske tillitstjenester.

§ 12.Sektoravgift og gebyr for sendarløyve for Profesjonell Mobil Radio og 
lågeffektsystem

Sektoravgift for sendarløyve for Profesjonell Mobil Radio er kr 800 for kvar 
basestasjon og kr 270 for kvar mobile stasjon.

Gebyret for kvar ekstra ein-frekvenskanal til gjeldande løyve er kr 420.

Sektoravgift for eit sendarløyve for lågeffektsystem er kr 800.
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Tips frå oss på PMR:

• Bruk tekstfeltet til utfyllande informasjon. Betre å skrive noko enn ingenting.

• Pass på korrekte data. 

• Pass på at du velger rett firma når du logger inn for å søkje i Altinn.

Vi får ofte søknader frå privatpersonar der det er firma som er søkjar.

• Sjekk «oppsummering» før du sender inn

• Det er fullt muleg å søkje om ein bestemt frekvens, men vi kan ikkje garantere at den kan tildelast.

• Meir ledig kapasitet i frekvensområder med 12,5 kHz kanalavstand

• Ønskjer overgang til digital modulasjon

• 12,5 kHz kanalar blir primært tildelt for digitale modulasjonar (TETRA har eige 25 kHz frekvensband)

• Bruk 12,5 kHz kanalar også for analoge sjølv om det er i band for 25 kHz kanalar. Lettar overgang til 12.5 kHz seinare

• Fakturareferanse

• Hastesak? Ring først

• Analoge – bruk sub-tone

• Digital – bruk «colorcode» eller liknande , ikke «fabrikkinnstillingene»
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Roller i Altinn

https://www.nkom.no/skjema/frekvenser
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https://www.nkom.no/skjema/frekvenser


Vertikal dipol er ikkje heilt rundstrålande
Viktig å oppgje stråleretning (asimut)

76



Forskrift om generelle tillatelser til bruk 
av frekvenser

§3. Forstyrrelser

Frekvensbruk etter forskriften er ikke beskyttet mot forstyrrelser fra annen lovlig bruk av frekvenser, med mindre det følger
av denne forskriften. Frekvensbruk etter forskriften skal innrettes slik at den ikke reduserer kvaliteten på tjenester som 
opereres i medhold av individuelle frekvenstillatelser.

§40. Mobilradio



KDR444

Senterfrekvensene 444,600 MHz, 444,650 MHz, 444,800 MHz, 444,825 MHz, 444,850 MHz og 444,975 MHz 
tillates brukt til håndholdt mobilradio (KDR 444) slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 300 296. 
Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. Radioutstyret skal ha integrert antenne. Maksimal okkupert 
båndbredde per kanal er 25 kHz.

• EN 300 296

• Radioen skal ikkje kunne sende med meir enn 0,5W utstrålt effekt

• Integrert antenne

• Maks bandbreidd 25 kHz

Radioar som blir selde i Norge har ofte både KDR444 og PMR446 frekvensar
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Frekvensbåndet 446,000–446,200 MHz tillates brukt til håndholdt mobilradio (PMR 446) slik 
frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 303 405. Radioutstyret skal ha integrert antenne. Maksimal 
tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. For analog mobilradio skal kanalseparasjon være 12,5 kHz. For digital 
mobilradio skal kanalseparasjon være 6,25 kHz eller 12,5 kHz.

• EN 303 405

• Radioen skal ikkje kunne sende med meir enn 0,5W utstrålt effekt

• Integrert antenne

• Maks bandbreidd for analog: 12.5 kHz

• Maks bandbreidd for digital: 6,25 kHz eller 12.5 kHz

Radioar som blir selde i Norge har ofte både KDR444 og PMR446 frekvensar
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PMR446



Fribruksfrekvensane finns også i tabellform

https://www.nkom.no/frekvenser-og-elektronisk-utstyr/tillatelse-til-a-bruke-frekvenser/frekvenstillatelser
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Fribruk i tabell
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Kva ønsker Nkom å få til?

• 3 skjema i dag. Vi ser for oss eitt skjema i framtida.

• Meir automatiske prosessar ved tildeling.

• Mi side

• Ønskjer å sjå på om det er muleg å differensiere pris etter kor mykje bandbreidd som blir brukt. (Rimelegare
med 12.5 kHz enn 25 kHz kanalar).

• Gjere det enklare for til dømes ein forhandlar å hjelpe til med å fylle ut søknad (godkjenningsordning?)

• Forenkla lisensiering (simpleks PMR)

• Online løsning for midlertidige tildelinger

Mykje av dette ligg nok litt fram i tida.

Ref. pågåande arbeid med utskifting av grunnleggjande IT-system
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Utfordring til bransjen
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Tilbakemeldinger fra salen?

Takk for i dag!

nkom.no/pmr
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https://www.nkom.no/frekvenser-og-elektronisk-utstyr/tillatelse-til-a-bruke-frekvenser/mobil-radiokommunikasjon

