
Telenor Kystradio
Hvem er vi, hva gjør vi og ROC



Telenor Kystradio; hva gjør vi?

• En virksomhet i Telenor Norge, består av 5 kystradiostasjoner, teknisk drift, 

lisens- og sertifikatenheten og radioinspeksjonen (I tillegg til adm funksjoner)

• Årlig ca 5.500 aksjoner (nød og assistanse): 

http://kystradio.no/privat/nyheter/antall-assistanser-i-sommermaanedene-har-

oekt-med-nesten-30/

• Vi redder liv og verdier! Tett operativt samarbeid med HRS og SAR-enheter.

• Telenor Kystradio sin myndighet regulert gjennom avtaler med Justisdep, 

Nærings- og fiskeridep samt Samferdselsdep. 

• https://vimeo.com/191444421
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Restricted Operators Certificate….

• Er et av to maritime radiosertifikater for yrkesbruk 

(GOC og ROC)

• Regulert av den internasjonale konvensjonen 

STCW 2010, og ratifisert i norsk rett gjennom 

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for 

sjøfolk.

• Inngår som en del av konseptet Global Maritime 

Distress and Safety System (GMDSS)

• ROC gir rett til å betjene GMDSS utstyr innenfor 

havområde A1 (VHF med DSC, Navtex, EPIRB, 

SARD, håndholdt GMDSS VHF).

• 5 års gyldighet. Fornyes basert på tilstrekkelig 

opptjent fartstid eventuelt fornyingskurs. 

• ROC Emneplan setter krav til undervisning 

(pensum, praktisk opplegg og fasiliteter samt krav 

til instruktør)

• Skriftlig og praktisk muntlig eksamen. Eksamen 

bestilles hos Telenor Kystradio og sensor er typisk 

en radioinspektør. 

3



Hvilke sjøfolk må ha ROC?

• ROC gjelder for alle yrkesfartøy fra 8 meter og oppover nå (Eneste unntak er 

passasjerfartøy som fører 12 eller færre passasjerer (Taxibåter og RIB’er) og 

fiskere opp til Bankfiske I), og som opererer innenfor havområde A1. Det holder 

at én om bord har ROC, men vedkommende må også være om bord når 

fartøyet går fra kai. 

• Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk §3 definerer stillinger som 

krever kompetansesertifikat, herunder at radiooperatør skal ha relevant 

kompetansesertifikat.Se også §23 Felleskrav for kompetansesertifikat 

dekksoffiser. Forskriften er ratifiseringen av STCW-konvensjonen i norsk rett. 
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Kompetansekrav ROC

• Kompetansekravene defineres av ROC emneplan. Denne er nå under revisjon, 

forventes ferdigstilt i løpet av 1 kvartal 2017. 

• Overordnede kompetansekrav gitt av STCW 2010. Modellkurs ROC samt ITU 

RR gir en mer detaljert pekepinn på innholdet i kompetanse…..

• I Norge praktiseres følgende;

• Et visst antall teori og praksis (veiledende). 

• Gjennomført SAR-øvelser

• Skriftlig eksamen

• Praktisk muntlig eksamen
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Krav til instruktører og gjennomføring

• Alle virksomheter/institusjoner som skal undervise i GMDSS og som fører frem 

til eksamen, må være sertifisert av Telenor Kystradio. 5-årig revisjon, fokuserer 

på det GMDSS-spesifikke i utdanningen samt teknisk utrustning (radioutstyr, 

strøm og simulatorløsning) og beskaffenhet (fungerende utstyr, merking, 

publikasjoner mv). 

• Faglærer/instruktør skal ha gyldig GOC-sertifikat og pedagogisk kompetanse 

på minimum 6.09-nivå. I praksis har alle instruktører fartstid, og noen 

kombinerer instruktørvirksomhet og tjeneste om bord. 

• Kursfasiliteter skal bestå av både maritimt radioutstyr (VHF m/DSC, 

simulatorløsning, NAVTEX, EPIRB, SARD ,etc), maritime publikasjoner og 

simulatorløsning for kjøring av SAR-øvelser. Må være muligheter for 

teoriundervisning. 
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Emneplan ROC

• Emneplanen legger opp til en god blanding av teori og praksis (33,5 skoletimer 

teori og 17,5 skoletimer praksis). 

• Av emneplanen fremgår hvor mange timer teori og praksis pr fagemne. 

Fagemnene er basert på IMO sitt modellkurs for ROC. 

• Tabell A-IV/2 i STCW-2010 konvensjonen definerer minstenormer for 

kompetanse. Ratifisert i norsk rett ved Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater 

for sjøfolk. 
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SAR-øvelser…….
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Praktisk muntlig eksamen…….
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Tusen takk


