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Vi er heldige i Danmark. Vi har et SINE-net, der er i Superligaen blandt 

 radionet til beredskabskommunikation. Med mere end 19.000 tilsluttede 

radioer taler aktører fra de danske beredskaber hver dag sammen på SINE. 

Meldingen er, at SINE fungerer. Både internt i beredskaberne og på tværs 

af sektorerne. Særligt i det tværgående samarbejde er SINE et stort løft  

– men også en udfordring. En udfordring, hvor løsningen hedder øvelse og 

 undervisning i ensartet og sikker brug af SINE. 

SINE er CFBs centrale opgave. I tæt dialog med beredskaberne gør vi 

vores ypperste for at sikre drift og udvikling af radionettet, så det lever op 

til  beredskabernes krav og behov. 

Men beredskabskommunikation er mere end SINE. Området, som i høj grad 

er teknologibåret, er i konstant udvikling – og vi er med. De seneste år har 

der både nationalt og internationalt været stigende fokus på bredbånds-

kommunikation. I CFB følger vi udviklingen, og vi har netop inviteret alle 

beredskaber til en workshop om emnet. Vi vil gerne hele tiden være ajour 

med beredskabernes ønsker til beredskabskommunikation.

SINE skal sikre samarbejdet nu og i fremtiden. Vi glæder os til at fortsætte 

dialogen med alle beredskaber i Danmark, så vi sammen sikrer, at bered-

skabskommunikation i Danmark forbliver i Superligaen. 

Med venlig hilsen

Peter Carpentier 
Center for Beredskabskommunikation

SINE i  
Superligaen

SIDE 2



Indhold Hvad er CFB? side  4

SINE kort fortalt side 5

God kapacitet i nettet under øvelse på Storebælt side 8

AGA-nettet kobler helikopterne på SINE side 10 

Dækker SINE indendørs? side 14 

SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik side 16

Vejen til den tværgående operative anvendelse af SINE side 17

Skadestedssæt – øvelse gør mester side 18

112-systemerne skal være fejlfri side 20

Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde side 22

Bifrost samler alt i en løsning side 23

Skadestedssæt  
– øvelse gør mester  
Side 18

CFB 
Nr. 1 - august 2013

Udgiver 
Center for Beredskabskommunikation (CFB)  
Rigspolitiet  
Nimbusparken 24, 4. sal, 2000 Frederiksberg 
www.sikkerhedsnet.dk 

 
 
 
Redaktion 
Sekretariatschef Peter Carpentier  

Kommunikationsrådgiver  
Malene Mouritze Marfelt

 
 
 
Design & layout
e-Types og India 
 
Tryk
Damgaard-Jensen A/S

God kapacitet i nettet under øvelse  
på Storebælt  
Side 8

SIDE 3SIDE 3

INDholD



hvad er 
CFB?    

CFB er i dag videncenter for brugere, leverandører 

og beslutningstagere i relation til beredskabs-

kommunikation i Danmark. Målet med CFBs 

arbejde er bl.a. at sikre, at statens betydelige 

investerin ger på området forvaltes og videre ud-

vikles bedst muligt. Samtidig følger CFB udvik-

lingen på området for beredskabskommunikation 

både på nationalt og internationalt plan.  

 

På det mere konkrete plan er CFB ansvarlig for 

planlægning og styring af tværgående projekter, 

der sigter mod forbedring af beredskabskom-

munikation. Som led i det daglige arbejde sikrer 

CFB endvidere overholdelse af de gældende 

 leverandøraftaler. 

CFB har opbygget en betydelig teknisk eksper-

tise, der bl.a. anvendes til at følge op på brugen 

af SINE-nettet. På det tekniske område varetager 

CFB bl.a. sikkerheds- og dækningsspørgsmål 

samt certificering af radioer og udstyr. 

CFB betjener alle danske beredskaber og vare-

tager i den forbindelse interesserne for op i mod 

45.000 brugere af SINE. Gennem deltagelse i 

beredskabsorienterede brugerfora indgår CFB i 

drøftelserne omkring den operative  anvendelse 

af SINE og deltager løbende i tværgående 

 beredskabsøvelser.   

CFBs hjemmeside www.sikkerhedsnet.dk bliver 

løbende opdateret med nyheder og eksempler 

på brugen af SINE i de danske beredskaber. 

Center for Beredskabskommunikation (CFB) er en enhed i Rigspolitiet med 
den centrale opgave at sikre drift og udvikling af de danske beredskabers 
fælles radionet, SINE. Herudover varetager CFB politiets radioanvendelse 
samt understøtter og udvikler politiets 112-alarmcentraler.  

SIDE 4

hvAD ER CFB?



SINE-
central

(SWITCH)
ICCS

SENDEMASTRADIO

KONTROLRUM
MED RADIODISPATCH

SENDEMASTRADIO

TELE-
UDBYDERS
NETVÆRK

TELE-
UDBYDERS
NETVÆRK

SINE 
kort fortalt
SINE-nettet er Danmarks radionet til  beredskabskommunikation. SINE blev 
 implementeret af CFB i slutningen af 00’erne, og i 2010 blev  radionettet 
 endeligt godkendt til beredskabsbrug med henblik på at sikre den nødvendige 
kommunikation i og på tværs af beredskaberne. 

SINE-nettets opbygning

SINE-nettet

SINE (SIkkerhedsNEttet) er et selvstændigt 

radionet, som er bygget efter Tetra-standarden 

(Terrestrial Trunked Radio). Standarden bliver 

brugt til beredskabskommunikation i de fleste 

europæiske lande. SINE dækker hele Danmark 

med omkring 500 master.   

Radiosignalet går fra masterne via TDCs kabler 

i jorden til SINE-centralen, også kaldet SWITCH. 

Nettet er designet, så der både er kapacitet til 

hverdagens hændelser og til store ulykker eller 

terrorangreb. Radionettet sørger for, at de vigtig-

ste opkald altid kommer først igennem. Nettet er 

krypteret og kan ikke aflyttes. 
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Radioer 
Beredskaberne benytter særligt certificerede og 

programmerede radioer til at kommunikere på 

SINE. Radioerne kan enten være håndholdte eller 

installerede i køretøjer. Der er tilsluttet mere end 

19.000 radioer til beredskabsbrug på SINE. 

Andre aktører 
Udover beredskaberne benyttes SINE også af 

andre aktører. Myndigheder eller virksomheder 

med samfundsvigtige opgaver med tilknytning 

til beredskabsområdet kan blive tilsluttet SINE 

efter beredskabsfaglig indstilling og godkendelse 

af CFB. 

ICCS

En ICCS (Integrated Control and Command 

System) fungerer som en “port” til radionettets 

funktionaliteter for vagtcentraler og kontrolrum. 

Den er en nødvendighed, hvis man vil arbejde 

med SINE-radioer fra en computerskærm i vagt-

centralen. En ICCS kan beskrives som et køle-

skabsstort hyldesystem med en masse ledninger, 

computere og bokse. Tilsammen sørger de for, at 

alle SINE-nettets funktioner kan bruges i vagt-

centralen. 

Radiodispatch

For at få noget ud af en ICCS, skal vagtcentra-

len have kontrolrumssoftware, fx en radiodis-

patch. Radiodispatchen kan enten hente mange 

eller få funktioner på SINE-nettet. Fx kan nogle 

radio dispatchere formidle opkald til telefonnet-

tet.  Andre kan ikke. Med en radiodispatch kan 

vagtcentralen lytte på en eller flere talegrup-

per.  Samtidig har vagtcentralen overblikket og 

kan styre relevante talegrupper på computer-

skærmen. 

Certificering og godkendelse 

Alle radioer og applikationer skal certificeres, 

Beredskabsstyrelsen:

1.030 radioer

(6 %)

Forsvar:

770 radioer

(4 %)

Kilde: DBK, juni 2013

Sundhedsberedskab:

2.120 radioer

(11 %)

Politi:

7.020 radioer

(38 %)

Brand & Redning:

7.650 radioer

(41 %)

SINE-radioer fordelt på  
de forskellige beredskaber
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før de må anvendes på SINE. Det er Dansk 

 Bered skabs kommunikation A/S (DBK), der tester 

udstyr. Når udstyret er testet, certificerer og god-

kender CFB anvendelsen, før det tages i brug i 

beredskabet. Under godkendelsen vurderes det 

bl.a., hvor stort beslag udstyret lægger på kapaci-

teten i SINE-nettet. Herefter er det  beredskabets 

opgave at funktionsteste udstyret, så der er 

sikkerhed for, at radioerne virker sammen med 

beredskabets øvrige udstyr og kan anvendes i en 

operativ hverdag. 

Leverandør

I juni 2007 indgik staten kontrakt med DBK om 

etablering og drift af SINE. SINE-nettet ejes og 

driftes af DBK. I SINE-kontrakten er alle krav til 

nettet, som fx dækning, kapacitet og oppetid, 

 defineret. Det er i dag CFB, der forvalter kon-

trakten og skal sikre, at DBK leverer den aftalte 

ydelse. Udgifterne til radionettet beløber sig til 

1,6 mia. kr. for etablering og drift i 10 år. 

SåDAN DæKKER SINE
•   99,5 % af Danmark har SINE-dækning med 

en radio fastmonteret i et køretøj og med en 
antenne på taget.  

•   97,6 % af Danmark har SINE-dækning 
med håndholdt radio. 

•   143 af Danmarks største byer har ekstra 
god dækning. 

•   I alt vil 62 % af Danmarks landareal og 86 % 
af befolkningen have ekstra god dækning. 

Kilde: SINE-kontrakten, 2008

1,5 MIO. OPKAlD På SINE  
OM MåNEDEN
I maj 2013 blev der foretaget 1.485.000 
opkald på SINE. Heraf var der bl.a. 1.354.000 
gruppeopkald og 129.000 individuelle opkald. 
Kilde: DBK, juli 2013

Radio til kommunikation  
på SINE-nettet.  
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God kapacitet  
i nettet under  
øvelse  
på Storebælt   
Et passagertog bliver afsporet på Storebælts-

forbindelsens vestbro en søndag morgen. 

 Passagererne i de tre vogne bliver kastet rundt, 

og mere end 50 personer kommer til skade. 

Det var scenariet på en stor beredskabs øvelse, 

som fandt sted natten til søndag den 16. juni 

2013. CFB var med som observatør for at følge 

beredskabernes kommunikation på SINE og 

måle kapacitetsbelægningen i radionettet. 

Samarbejde på tværs fungerer 

Under ledelse af Fyns Politi som  koordinerende 

myndighed deltog mere end 500 personer 

fra bl.a. redningsberedskaberne i Nyborg og 

 Slagelse, Region Syddanmark, Banedanmark, 

Hjemmeværnet, DSB og Sund og Bælt A/S. 

Formålet med øvelsen var bl.a. at afprøve en ny 

behandlingsplads ved Nyborg, en mobil trappe-

overgang mellem jernbanebro og vejbro samt en 

mobil overgang fra ét tog til et andet. Herudover 

skulle både interne og eksterne kommunikations-

veje testes og kommunikationen på SINE følges. 

Politiinspektør Bjarne Sørensen, Fyns Politi, var 

efter fire timers øvelse i mørke og silende regn 

godt tilfreds med indsatsen på alle fronter. 

“Beredskabernes samlede håndtering af ulykken 

var effektiv, sikker og i overensstemmelse med 

de indsatstaktiske retningslinjer. Alle opkald på 

SINE gik tydeligt igennem, og presseberedskabet 

fungerede godt”, fortæller Bjarne Sørensen. 

Mobil overgang og ny behandlingsplads

Under den sidste øvelse på broen i 2011 var 

der problemer med at få evakueret sårede fra 

jern banebroen til vejbroen samt fra det for-

ulykkede tog til “troljen”, der er Sund & Bælts 

 arbejdskøretøj på broen. Desuden manglede der 

også en behandlingsplads ved Knudshoved.

“Vi fik fulgt op på læringspunkterne fra sidste 

øvelse og bl.a. afprøvet en ny mobil trappeover-

gang og en ny behandlingsplads. Derudover fik vi 

mulighed for at teste en ny mobil overgang fra et 

tog til et andet. De nye forbedringstiltag  virkede 

rigtig godt”, konstaterer politiinspektøren og 

tilføjer, at den nye behandlingsplads ved afkørsel 

44 på Fyn er så rummelig, at der er plads til en 

redningshelikopter, hvis der skulle blive behov 

for assistance fra luften.  

Korrekt brug af skadestedssæt 

Også i CFB glæder man sig over øvelsens udfald, 

der vidner om god forståelse for kommunikatio-

nen på SINE.  

Beredskaberne fandt hurtigt det rigtige  
 skadestedssæt og de rigtige talegrupper. 
 Kommunikationen blev afviklet efter de  
retningslinjer, som TOAS har udviklet.”  
Carsten Mau, sektionsleder i CFB.

”
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“Beredskaberne fandt hurtigt det rigtige skade-

stedssæt og de rigtige talegrupper. Kommunika-

tionen blev afviklet efter de retningslinjer, som 

TOAS har udviklet”, siger Carsten Mau, sektions-

leder i CFB. 

Masser af ledig kapacitet

I begyndelsen af 2013 fik CFB opsat en ny 

sendemast på Sprogø. Masten har forstærket 

dækningen på broens udendørsarealer og frigjort 

talekapacitet i tunnellerne på Storebæltsforbin-

delsen. Under øvelsen i juni fik CFB bekræftet, 

at der er masser af kapacitet i nettet ved store 

ulykker, hvor mange beredskaber kommunikerer 

på samme tid. 

“Vores målinger vidner om en høj aktivitet på 

SINE under afvikling af øvelsen. Da presset var 

størst, registrerede vi over 800 opkald i timen, 

hvilket svarer til en kapacitetsbelægning på 25 % 

på Sprogø-masten. Det fortæller os, at nettet er 
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Indsatsleder Brand under 
øvelse på Storebæltsbroen 
den 16. juni 2013, hvor mere 
end 500 personer deltog.

HVOR MEGET KAPACITET ER 
DER I NETTET?
Under øvelsen på Storebæltsbroen i juni 2013 
lavede CFB målinger på den trafik, der blev 
afviklet på SINE i øvelsesområdet. 

Den gennemsnitlige taletid for hvert opkald 
på skadestedet var syv sekunder, og der blev 
registret 800 opkald i timen, da presset på 
nettet var størst.

Hvis belastningen på nettet øgedes med 50 %, 
dvs. 1.200 opkald i timen, ville der stadig være 
ledig kapacitet i nettet til mere trafik. En for-
dobling af belastningen ville medføre en risiko 
for, at tre af de gennemførte 1.600 opkald 
kunne blive udsat for ét sekunds ventetid.

dimensioneret til, at hændelsen på Storebælt kan 

eskalere yderligere”, forklarer Carsten Mau. 
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AGA-NETTET

AGA-nettet 
kobler  
helikopterne  
på SINE    



En helikopter af typen 
EH 101 på øvelse. Inden 
udgangen af 2013 vil alle 
forsvarets helikoptere være 
koblet på AGA-nettet.  

SINE til lands, til vands – og nu også i luften. 

Som rosinen i pølseenden bliver forsvarets 

 helikoptere koblet på SINE via AGA-nettet, 

og al kommunikation med beredskaberne på 

jorden kan ske via SINE-radioer. 

Specielt designet radionet

AGA-nettet (Air-Ground-Air) er opbygget med 

egne frekvenser og er specielt designet til kom-

munikation med enheder i luften. Radioer, der 

skal kobles på AGA-nettet, skal programmeres 

specielt til dette formål. 

En helikopter, der står på jorden, vil koble sig 

på SINE-nettet på jorden. Når den letter, vil 

den i en højde på ca. 100 meter skifte til AGA- 

nettet. Når helikopteren bevæger sig rundt i 

luften, skifter den automatisk til den mast, der 

er  tættest på den. 

“Hverken piloten eller enhederne på jorden be-

høver at bekymre sig om radiokanaler eller geo-

grafiske regioner, sådan som man gør i traditionel 

radiokommunikation med fly. Når man er koblet 

på AGA-nettet, vælger man blot den talegruppe, 

der er tildelt indsatsen”, forklarer Carsten Mau, 

sektionsleder i CFB.
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Effektiviserer redningsarbejdet

Før indførelsen af AGA-nettet kommunikerede 

helikopterne enten via gamle radioer eller via 

Søværnets Operative Kommando (SOK) for at 

komme i kontakt med beredskaberne på jorden. 

Disse arbejdsgange er nu blevet nemmere. 

“Ved hændelser, hvor politiet eller andre 

 beredskaber får støtte fra fx forsvarets helikop-

tere, har kommunikationen fået et gevaldigt løft. 

Piloterne kan tale direkte med fx læger, politi 

og redningsberedskaberne på jorden via SINE- 

radioer, og det effektiviserer redningsarbejdet”, 

fortæller Carsten Mau.

Undertrykker uvedkommende støj

SINE-radioerne er bygget til at undertrykke 

 uvedkommende støj, så det kun er tale, der 

går igennem. Og det er et væsentligt aktiv i en 

 helikopter, hvor støjniveauet er højt.

“Vi har ved test af AGA-nettet fået meldinger 

om, at den normale baggrundsstøj, som altid er 

til stede ved radiotransmissioner i  helikoptere, 

er så svag, at der under testflyvninger blev stillet 

spørgsmål fra beredskaberne på jorden til pilo-

terne om, om helikopteren stadig var i luften”, 

fortæller Michael Wichmann, teknisk chef i CFB. 

Installationen af SINE-radioer i forsvarets tre 

helikoptertyper EH101, Fennec og lynx er i 

fuld gang og bliver afsluttet i løbet af efteråret 

2013. Opgaven med at installere SINE i regio-

nernes  lægehelikoptere er sendt i udbud, og 

 installationen forventes udført ultimo 2014. 

Vi har ved test af AGA-nettet fået meldinger  
om, at den normale baggrundsstøj, som altid er 
til stede ved radiotransmissioner i  helikoptere, 
er så svag, at der under testflyvninger blev 
stillet spørgsmål fra beredskaberne på jorden til 
 piloterne om, om helikopteren stadig var i luften.” 
Michael Wichmann, teknisk chef i CFB.

”
For ikke at skabe forstyrrelser i 
 nabolandene er den maksimale 
højde for brugen af AGA-nettet  
sat til 500 meter i hele Europa.
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TETRA-STANDARD OG  
MAKSIMAl HøjDE
AGA-nettet er baseret på Tetra-standarden 
(Terrestrial Trunked Radio), som også anven-
des til beredskabskommunikation i mange 
af vores nabolande. En helikopter med en 
SINE-radio kan, hvis den kommer for højt op, 
lave forstyrrelser langt ind i nabolandene. Den 
maksimale højde for brugen af AGA-nettet er 
derfor sat til 500 meter i hele Europa. 

GENBRUG AF 
 RADIOFREKVENSER
I et cellulært radionet som SINE-nettet bliver 
de samme radiofrekvenser genbrugt flere 
steder i landet. Dette kan lade sig gøre, fordi 
signalerne fra sendemasterne længere væk er 
reduceret kraftigt i forhold til signalerne fra den 
nærmeste mast. De dæmpede radiosignaler er 
en følge af afstand, jordens krumning, bakker 
der skygger samt genstande på jorden som fx 
træer og  bygninger.  

SæRlIGT PROGRAMMEREDE 
RADIOER
De mekanismer i nettet som sikrer, at en  
SINE-radio skifter fra en mast til en anden, når 
den bevæger sig gennem landskabet, har nogle 
udfordringer, når de skal fungere i 500 meters 
højde med fri sigt langt over 100 km. Derfor er 
det kun særligt programmerede SINE-radioer 
med adgang til AGA-delen, der må bruges 
under flyvninger. 
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DONORANTENNE
UDEN FOR BYGNING

Dækker  
SINE  
indendørs?    

Mens SINE dækker næsten 100 % udendørs, 

er der bygninger, hvor SINE-signalet ikke har 

mulighed for at trænge ind. Disse bygninger er 

ofte bygget af materialer, der reducerer radio-

signalernes vej til og fra netværkets sende-

master – fx jernarmerede eller metalbeklædte 

 konstruktioner og varmedæmpende vinduer 

med metallisk belægning. I sådanne bygninger 

kan det være nødvendigt at installere særligt 

udstyr til indendørs dækning.  

Manglende indendørs SINE-dækning kan have store konsekvenser 
for redningsberedskabernes indsats. CFB har udarbejdet en række 
anbefalinger til indendørs dækning. 

Dialog om løsning 

Manglende dækning kan have store konsekven-

ser for redningsberedskabernes indsats og kan i 

sidste ende koste tab af værdier og menneskeliv. 

CFB anbefaler, at bygningsejer eller bygherre går 

i dialog med kommunens redningsberedskab og 

i fælles forståelse definerer behov og rammer for 

indendørs dækning, inden der vælges en løsning. 

Disse behov kan fx være baseret på bygningens 

anvendelse, konstruktion og placering samt krav 

til løsningens kapacitet og overvågning. 

En passiv løsning kan 
bestå af en donorantenne 
 installeret på taget og en 
indendørsantenne. Det op-
fangede SINE-signal føres 
videre via et antennekabel 
til antennen indenfor. 
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Valg af løsning

Der findes flere forskellige leverandører af løsnin-

ger til indendørs dækning. løsningerne varierer i 

pris alt afhængig af de fysiske rammer på stedet, 

omfanget af radioudstyr, ressourceforbrug ved 

implementering, drift, service, mv. Uanset hvilken 

løsning, der vælges, skal den være interferensfri 

og må ikke forstyrre eller have negativ indvirkning 

på det eksisterende SINE-net.

Passive og aktive løsninger

Der findes både aktive og passive løsninger. I de 

passive dækningsløsninger indgår der ikke for-

stærkere eller lignende elektronik. De er relativt 

billige at etablere og har stort set ingen vedlige-

holdelsesomkostninger. Passive løsninger kan 

typisk kun anvendes, hvor der findes et kraftigt 

udendørssignal, og hvor kun et lille område 

inde i bygningen skal dækkes. De aktive løsnin-

ger varie rer i størrelse og omfang, men fælles 

for dem er, at de kræver strøm og indeholder 

 forstærkere.   

Som leverandør af SINE er det Dansk Bered-

skabskommunikation A/S (DBK), der vurderer 

og godkender aktive løsninger og tager stilling til 

eventuelle negative påvirkninger af nettet. 

CFB har udarbejdet en række anbefalinger til 

indendørs dækning. Anbefalingerne kan hentes 

på www.sikkerhedsnet.dk. 

PASSIV løSNING SIKRER 
 INDENDøRS  SINE-DæKNING 
På SyGEHUS
Sydvestjysk Sygehus har efter problemer 

med SINE-dækningen indenfor installeret 

en passiv dækningsløsning, hvor en anten-

ne på taget fanger SINE-signalet og leder 

det indendørs via kabler. 

OPMæRKSOMHEDSPUNKTER 
TIl  INDENDøRS  DæKNING 
Alt afhængig af bygningens konstruktion og 
anvendelsesformål, vil der være en række 
punkter, som kan være relevante at drøfte, 
inden man lægger sig fast på en løsning. 

•  Hvilken slags bygning er der tale om? 
Er der fx tale om en almindelig boligbygning 
eller en parkerings kælder? Hvor god er den 
eksisterende dækning i det område, som 
bygningen er placeret i?

•   Hvordan er bygningen konstrueret?  
Bygningens konstruktion kan give en idé om, 
hvordan det udendørs signal trænger ind i 
bygningen. Er bygningen et moderne byggeri 
med jernarmerede eller metalbeklædte kon-
struktioner? Eller er der tale om en bygning 
konstrueret af træ, mursten eller beton? 

•  Hvilken type bruger skal løsningen 
designes til?  
Er der tale om hverdagsdækning, som  indgår 
i det daglige  arbejde hos fx en  vagttjeneste? 
Eller skal løsningen bruges til egentlig 
 beredskabsmæssig dækning i tilfælde af 
fx brand?

 
•  Hvad er formålet med løsningen?  

Skal løsningen designes, så der er redun-
dans i systemet? Hvad skal sikkerheds-
niveauet være? Skal kablerne være 
brand hæmmende, så de ikke smelter i en 
brand. Og må antenner, som nedsmelter i 
en brand, påvirke dækningen i den øvrige 
del af  bygningen? 

•  Hvornår skal løsningen være 
 tilgængelig?  
Skal løsningen være tilgængelig hele 
døgnet? Eller skal den kunne aktiveres i 
forbindelse med en indsats?

læs mere på www.sikkerhedsnet.dk.

SIDE 15

INDENDøRS DæKNING



SINE Services  
skal give beredskaberne  
bedre overblik    

Pilottest af to forskellige løsninger skal give 

beredskaberne et længe efterspurgt fælles 

 geografisk situationsbillede i dagligdagen og 

ved større hændelser. Det styrker kommuni-

kationen og det tværgående samarbejde til 

glæde for beredskabsfolk og borgere. 

CFB iværksætter i efteråret 2013 i samarbejde 

med beredskaberne pilotprojektet SINE Services, 

der skal indgå i overvejelserne om at indføre en 

landsdækkende overbliksløsning. 

Behov for overblik

Beslutningen om at iværksætte SINE Services 

bygger på en interessentanalyse foretaget i 2012, 

hvor alle beredskabssektorer var inddraget. Ana-

lysen viste tydeligt et behov for SINE-tjenester til 

understøttelse af informationsudveksling mellem 

og på tværs af de forskellige operative niveauer i 

beredskaberne. 

Formålet med SINE Services er bl.a. at  pilotteste 

to forskellige mulige løsninger til udveksling 

af operativ beredskabsinformation mellem 

 beredskaberne. Projektet skal resultere i udvik-

ling af et værktøj, der giver alle aktører mulighed 

for at se samme situations billede af en given 

situation på lokalt, regionalt eller nationalt 

plan. Målet er at effektivisere kommunikation, 

 koordination og beredskabernes samarbejde 

og indsats.

“Beredskaberne har længe efterspurgt en løsning, 

der giver dem et operativt overblik over et skade-

sted i kaosfasen. Vi skal udvikle en løsning, der bi-

drager til hurtig og præcis kommunikation og øger 

sikkerheden for både beredskabsfolk og borgere”, 

siger Peter Carpentier, sekretariatschef i CFB. 

Beredskaberne inddrages

For at sikre at projektet lever op til beredskaber-

nes behov, bliver der nedsat en operativ arbejds-

gruppe med personale på taktisk og operativt 

niveau fra politiet, det kommunale rednings-

beredskab, det præhospitale beredskab,  forsvaret 

og Beredskabsstyrelsen. Arbejdsgruppen skal 

kvalificere den operative ramme for SINE  Services 

og bidrage til læring og erfaringsindhentning i 

forbindelse med pilotprojektet.

“Vi ved af erfaring med udrulningen af det fælles 

radionet SINE, at det er en krævende opgave at 

implementere en tværgående løsning i beredska-

berne. Derfor vil vi have fokus på dialog med en 

bred vifte af beredskabsaktører undervejs i hele 

forløbet,” forklarer Peter Carpentier. 

Pilottest i to politikredse

løsningen bliver pilottestet af beredskaber i 

østjylland og Midt- og Vestsjællands  politikredse 

i vinteren 2013/14. Herefter bliver der  truffet 

 beslutning om justeringer og eventuel fuld 

 udrulning af projektet. 

Der er flere informationer om SINE Services på 

www.sikkerhedsnet.dk

SINE Services skal give 
beredskaberne et fælles 
geografisk situations-
billede i dagligdagen og 
ved større hændelser.
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TOAS
Tværgående Operativ Anvendelse af SINE

EOAS

Ekspert-
bered-

skabernes 
Operative 

Anvendelse 
af SINE

FOAS

Forsvarets 
Operative 

Anvendelse 
af SINE

 KOAS

Kom-
munernes 
Operative 

Anvendelse 
af SINE

POAS

Politiets 
Operative 

Anvendelse 
af SINE

ROAS

Regionernes 
Operative 

Anvendelse 
af SNE

vejen til den tværgående  
operative anvendelse  
af SINE    

TOAS laver retningslinjerne

I forbindelse med implementeringen af  SINE-nettet 

blev det klart, at der var behov for en målrettet 

styring af såvel den tværgående som den sektor-

specifikke kommunikation på SINE. De første 

spadestik til en ensartet operativ anvendelse af 

SINE blev taget i 2007 med grundlæggelsen af 

en kommunikationsarkitekturgruppe, der senere 

blev til TOAS. 

TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af 

SINE) er det fælles rådgivende forum, der drøfter 

de overordnede retningslinjer for den tværgående 

kommunikation på SINE. TOAS er sammensat af 

repræsentanter, som er udpeget af Kl,  Danske 

Regioner, forsvaret og politiet. Det er også i dette 

forum, at retningslinjerne for anvendelse af 

skade stedssæt drøftes. 

Sektorspecifikke fora

Under TOAS er der oprettet sektorspecifikke fora, 

der varetager de enkelte beredskabssektorers 

interesser. Der afholdes to til tre møder om året i 

hver gruppe. I de forskellige grupper drøfter delta-

gerne nye måder at anvende SINE på. Hvad kan 

man fx gøre for at forbedre dækningen i bygning-

er? Hvad er retningslinjerne for kommunikationen 

ved en ambulanceeskorte? Og hvordan kommu-

nikerer helikopterne på vej til et uheldssted?

Beredskaberne kan igennem deres respektive 

fora få bragt emner på dagsordenen, som kan 

føres videre op i TOAS og blive behandlet. CFB 

er repræsenteret i samtlige fora.

Implementeringen af SINE har været udfordrende og  tidskrævende, og kun  
ved hjælp af konstruktiv dialog og sparring med  beredskaberne er det  lykkedes 
CFB at forankre opgaven. Sektorspecifikke fora sætter i dag rammerne for den 
operative anvendelse af SINE.

FRA 100 TIl ÉT RADIOSySTEM
Før overgangen til SINE gjorde beredskaberne brug af mere end 100 
forskellige radiosystemer til radiokommunikation. Ingen af systemerne 
kunne tale sammen, og det var besværligt og tidskrævende at koordi-
nere en fælles indsats. 

Terrorangrebet i New york i 2001 og fyrværkerikatastrofen i Seest i 2004 
gjorde det klart, at beredskaberne i Danmark havde brug for et fælles 
kommunikationssystem, hvis en lignende hændelse skulle opstå.

SIDE 17

oPERATIv ANvENDElSE AF SINE



Korrekt brug af skade-
stedssæt effektiviserer det 
tværgående beredskabs-
arbejde.

Skadestedssæt 
– øvelse gør mester     

Skadestedssæt til tværgående kommunikation

Når beredskaberne taler sammen på radio 

under en fælles indsats, sker det over et skade-

stedssæt. Et skadestedssæt er et sæt af seks 

talegrupper, som skal benyttes til tværgående 

 beredskabskommunikation på et skadested,  

hvor to eller flere beredskaber samarbejder 

om en opgave. Der er 200 skadestedssæt på 

 landsplan.  

En korrekt brug af skadestedssæt effektiviserer beredskabernes tværgående 
 samarbejde. Vejen hertil hedder øvelse og undervisning. CFB har intensiveret 
 arbejdet og udarbejdet retningslinjer for brugen af skadestedssæt.  

Alle beredskaber kan rekvirere skadesteds-

sæt til en opgave ved henvendelse til politiets 

 vagt central. 

Fra default til tildelt skadestedssæt

CFB arbejder målrettet på at implementere bru gen 

af skadestedssæt i den tværgående beredskabs-

kommunikation. Den helt store udfordring for 

beredskaberne er overgangen fra at bruge default 

skadestedssæt til et tildelt skadestedssæt. 
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ISL POLITI

ISL RB

KOOL

MEDHØR

SKS XXX ISL

VC POLITIJRCC ÅRHUS

Retningslinjerne for 
 anvendelse af skade-
stedssæt, når forsvarets 
redningshelikopter er på 
vej til et uheldssted. 

Default skadestedssæt anvendes bl.a. under 

fremkørsel til en hændelse, hvor flere beredskabs-

sektorer skal samarbejde. Når indsatsledelsen 

har “set hinanden i øjnene” på skadestedet, 

skiftes der til det tildelte skade stedssæt. For-

målet med at skifte til et tildelt skadestedssæt er 

at udskille kommunikationen på skadestedet fra 

eventuelle andre hændelser og lette belastningen 

af politikredsens default skadestedssæt.  

Retningslinjer for skadestedssæt

For at illustrere brugen af skadestedssæt har 

CFB udarbejdet retningslinjer for kommunikation 

via skadestedssæt. Arbejdet har fundet sted i 

regi af TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse 

af SINE) og de respektive grupper under TOAS, 

hvor hver beredskabssektor er repræsenteret. 

Retningslinjerne beskriver roller og anvendelse af 

skadestedssæt for fx en redningshelikopter på vej 

til et uheldssted, en indsatsleder på et skadested 

og en ambulance eskorte. 

Samarbejde og bred orientering   

Der er indledt et tæt samarbejde om brugen 

af skadestedssæt med Beredskabsstyrelsens 

 Teknisk Skole i Tinglev. Skolen uddanner årligt 

flere hundrede ledere og instruktører på forskel-

lige niveauer til politiet, rednings- og sundheds-

beredskabet. Herudover har CFB påbegyndt 

en række orienteringsmøder for indsatsledere 

og vagtcentralpersonel i politiet, regionerne og 

kommunerne. CFB fortsætter i 2013 og 2014 

 indsatsen omkring anvendelse af skadestedssæt.

De godkendte kommunikationstegninger er 

 tilgængelige på www.sikkerhedsnet.dk  

REFIl OPDATERET
CFBs retningslinjer for anvendelse af skade-
stedssæt bliver en del af den reviderede 
 udgave af REFIl, der indeholder retnings-
linjerne for indsatsledelse i Danmark. 

EH 101 på vej til uheldssted
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Alarm 112

 112- 
systemerne  
skal være  
fejlfri  

Udvikling af 112-systemerne

CFB har siden 2011 haft ansvaret for politiets 

alarm- og vagtcentraler. Opgaven indeholder alt 

fra strategiske myndighedsopgaver til uddannel-

se af alarmoperatører samt vedligeholdelses- og 

driftsopgaver.  

Politikommissær Steen Herlev larsen har siden 

2007 været ankermand på 112-området og 

 arbejder indgående med udvikling af systemerne. 

“Vores vigtigste opgave er, at systemerne funge-

rer fejlfrit. Derfor skal vi hele tiden være på forkant 

med alarm- og vagtcentralernes behov og tænke 

innovativt i forhold til at servicere både borgere 

og alarmoperatører på den bedste måde”, siger 

Steen Herlev larsen. 

En borger ringer 112. Opkaldet bliver besvaret i en af landets tre alarm-
centraler, og under samtalen indtaster alarmoperatøren data på sin 
 computer, der, afhængigt af opkaldets karakter, sender meldinger ud til 
de relevante beredskabers vagtcentraler. De mindste fejl kan have fatale 
konsekvenser, så systemerne skal bare virke.   

Stor kontaktflade

På 112-området har man en stor kontaktflade og 

er dagligt i dialog med beredskaber, myndigheder 

og interesseorganisationer. Dialogen kan dreje sig 

om alt fra døves alarmering af 112 til hjælp med 

statistiske udtræk vedrørende belastningen af 

alarmcentralerne. 

Et andet eksempel på 112-områdets opgaver 

er den løbende opdatering af synonym- og sted-

navnedatabasen, der indeholder kaldenavne, 

som bliver brugt i folkemunde. 

“Når en borger fra Holbæk fx ringer 112 og melder 

om brand i “Nokken”, skal systemerne vide, 

at der er tale om en samling af fiskerhuse ved 

 Holbæk Fjord”, forklarer Steen Herlev larsen.  
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Udvikling af 112-app

Som et led i effektiviseringen af alarmsystemerne 

har Steen Herlev larsen været med i udviklingen 

af Danmarks nye 112-app. Når app’en aktiveres 

på en smartphone, kalder den automatisk op 

til alarmcentralen og sender samtidig mobilens 

GPS-koordinater af sted. På den måde kan alarm-

centralen se, hvor opkaldet kommer fra og sende 

hjælp af sted med det samme. App’en blev 

 lanceret i foråret 2013, og Steen Herlev larsen 

var med fra idéfase til det færdige produkt.

“Min opgave har bl.a. været at sikre samspil mel-

lem app’ens informationer og alarmcentralernes 

betjeningssystemer. App’en har allerede vist sig 

at være en stor hjælp for alarmcentralerne, og jeg 

kan kun opfordre alle til at downloade den”, siger 

Steen Herlev larsen. 

Den nye 112-app kan downloades gratis til 

 smartphones med IOS, Android og Windows8. 

App’en er udviklet i et samarbejde mellem 

Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, Geodata-

styrelsen og Intergraph. App’en er finansieret af 

TrygFonden.
112-app’en kan 
downloades gratis 
til smartphones med 
IOS, Android og 
Windows8.
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Cirka 75 % af alle opkald 
til alarmcentralen sker i 
dag fra en mobiltelefon. 
Over halvdelen af mobil-
telefonerne i Danmark 
er smartphones med en 
indbygget GPS, der kan 
oplyse, hvor du står. 
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CFB følger udviklingen inden for beredskabs kommunikation i Europa.  
Det sker bl.a. via deltagelse i forskellige europæiske arbejdsgrupper og på 
internationale konferencer. Bredbåndsløsninger til beredskabskommunikation 
er et aktuelt emne på den europæiske dagsorden. 

Talekommunikation

Størstedelen af de europæiske lande har i dag 

udrullet et digitalt radiokommunikationssystem, 

der – ligesom SINE – er baseret på Tetra-standar-

den. Mulighederne inden for Tetra er mange, og 

CFB udveksler løbende erfaringer med europæ-

iske kolleger om såvel tekniske aspekter som 

brugeraspekter.

Bredbånd 

Beredskaberne i Europa har et stigende behov for 

at overføre film eller billeder, fx fra et ulykkested. 

Tetra er velegnet til talekommunikation, men 

teknologien kan ikke konkurrere med bredbånd 

som 3G og lTE (long term evolution, 4G) på 

datahastighed og videotransmission. Europæ-

iske fora drøfter derfor lige nu beredskabernes 

bredbåndsbehov og arbejder på at udvikle en 

standardisering af bredbåndsteknologien og en 

harmonisering på tværs af landegrænser i EU. 

Samarbejde på tværs

Samarbejde på tværs af landegrænser med de 

forskellige systemer bliver også drøftet. Der arbej-

des bl.a. på et projekt, der skal undersøge mulig-

hederne for at udvikle et såkaldt Inter- System-

Interface, der gør det muligt at bruge radioer fra 

ét land i et andet land. Projektet henvender sig 

særligt til samarbejdet i grænseområder. 

Udbredelsen af Tetra-netværk i Europa

Tetra, bredbånd og det 
 europæiske samarbejde  

De fleste europæiske lande har udrullet radionet til 
 beredskabskommunikation baseret på Tetra-standarden.  
Kilde: TCCA, 2013

Tetra-netværk på nationalt plan

Tetra-netværk på regionalt plan

Tetra-netværk på nationalt plan under kontruktion

Overvejelser omkring netværk – formentlig baseret på Tetra

Tetrapol-netværk

Intet projekt kendt

SIDE 22

EuRoPæISK SAMARBEJDE



Bifrost samler alt i en løsning  

Testes i tre politikredse

I efteråret 2013 bliver Bifrost monteret og testet 

i 25 patruljevogne hos Nordjyllands, Nordsjæl-

lands og Københavns Politi. Efter test og evalu-

ering bliver løsningen monteret i yderligere 300 

patruljevogne fordelt på alle landets politi kredse. 

Seriemonteringen begynder til næste år, og fra 

sommeren 2014 vil 325 patruljevogne kunne 

bruge værktøjet. Herefter vil politikredsene få 

mulighed for at købe sig til Bifrost-udstyr i nye 

patruljevogne.

Robust og fremtidssikret løsning

Bifrost er tilpasset det operative miljø og kan tåle 

de rystelser, som det bliver udsat for i patrulje-

vognen. Værktøjet har en enkel betjeningsflade 

placeret på instrumentbordet, der, i modsætning 

til Thor Data-terminalerne, kan vise meget data. 

Bifrost kan benyttes ved både rutinemæssig 

patruljekørsel og ved udrykning. 

“Med udgangspunkt i brugernes behov har vi 

udviklet en hurtig og tidssvarende løsning til 

data opslag. Vi har baseret os på en Windows- 

platform, der nemt kan udbygges, så den også 

kan matche fremtidige behov”, fortæller Peter 

Carpentier, sekretariatschef i CFB.

Thor-radionettet udfases

I takt med implementeringen af Bifrost vil 

Thor-radionettet blive endeligt udfaset, og Thor 

Data-terminalerne vil ikke blive benyttet efter 

sommeren 2014. 

Bifrost er udviklet af Rigspolitiet i samarbejde 

med Systematic A/S.

Fra sommeren 2014 vil ca. en tredjedel af politiets patruljevogne være  udstyret 
med Bifrost, der er en ny løsning til mobil datakommunikation. Løsningen, der  
erstatter politiets Thor Data-terminaler, samler opslag i centrale registre, 
 betjening af SINE-radio, flådestyring, navigation og udrykningsanlæg ét sted. 
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GEVINSTER VED BIFROST
•  Kun et betjeningspanel i køretøjet
•  Hurtig og tidssvarende løsning til dataopslag
•  Gode muligheder for videreudvikling
•  Kan sammenkobles med andre projekter
•  lever op til mobile sikkerhedskrav
•  Robust og tilpasset miljøet

Politiets nye løsning til mobil 
datakommunikation, Bifrost, 
samler opslag i centrale 
registre, betjening af SINE-
radio, flådestyring, navigation 
og udrykningsanlæg et sted. 
Her ses et eksempel på 
systemets navigationsmodul.
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