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Høring av endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr – kommentarer fra 
Norsk Romsenter 
 
Norsk Romsenter (NRS) takker for muligheten til å kommentere på Nkoms «Høring av end-
ringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr», publisert på www.nkom.no 30. september 2019. 
 
Norge er en aktiv deltager i utviklingen av det europeiske globale satellittnavigasjonssystemet 
Galileo. NRS ønsker velkommen og støtter kravet om at smarttelefoner skal ha funksjonalitet 
som minst støtter tilgang til posisjonsbestemmelse ved hjelp av Galileo og at disse dataene er 
tilgjengelige for overføring i forbindelse med nødkommunikasjon. Vi mener dette bidrar til 
mer robust evne til posisjonsbestemmelse spesielt i bystrøk, og vil sikre en raskere utrulling 
av Galileo-kompatibelt utstyr og økt sikkerhet gjennom raskere og mer effektive redningsope-
rasjoner. 
 
NRS har ingen vesentlige kommentarer til forslaget, men vi tillater oss å foreslå en noe endret 
ordlyd som etter vår mening gir en mer presis tekst. Forslaget er gjengitt under.  
 
Forslag til endret ordlyd 
 
I kapittel 2 skal ny § 11 a lyde: 
 
11 a (Spesielle krav til smarttelefoner for å sikre stedfesting ved nødkommunikasjon) 
 
Smarttelefoner skal konstrueres slik at det sikres mottak og behandling av wifi-data, data fra 
globale navigasjonssatellittsystemer som minimum er kompatible og samvirkende med det 
europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo og at det gis tilgang til disse dataene for 
overføring i forbindelse med nødkommunikasjon.  
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Med smarttelefoner i første ledd menes mobiltelefoner som har funksjonalitet tilsvarende 
en datamaskin når det gjelder evne til å behandle og lagre data. 
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