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Det går rigtig godt med
SINE derude – men vi kan
blive endnu bedre
Beredskaberne i hele landet oplever SINE som et
effektivt værktøj til kommunikation og samarbejde både internt og på tværs af sektorerne. Det er
jeg rigtig glad for, da det er afgørende for de ca.
45.000 brugere, der har adgang til SINE-radioerne, at deres talekommunikation understøtter
kerneopgaven og er på et højt niveau.
Der er generelt stor velvilje blandt beredskaberne
til at samarbejde med Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) om understøttelse
af kommunikationen på SINE, og der er mange
ildsjæle rundt i landet, der har stor viden om SINE,
og som glædeligt deler denne med kollegaerne.
Alligevel oplever vi, at SINE’s potentiale ikke udnyttes til fulde, og det skal vi gøre noget ved.
Evaluering af SINE
CFB har i løbet af vinteren 2017 evalueret brugen
af SINE i beredskabssektoren, hvor 430 beredskabsaktører fra forskellige niveauer har deltaget. Resultaterne viser, at der er plads til forbedring. CFB står nu – sammen med beredskaberne
rundt i landet– med en opgave, hvor vi sammen
skal blive bedre til at benytte SINE.
Evalueringen belyser beredskabernes viden om og
uddannelse i SINE samt beredskabernes operative
kommunikation i skadestedssæt. Vi kan se, at der
i beredskaberne er et meget forskelligt vidensniveau om SINE og et generelt manglende kendskab
til DMO-skadestedssæt. Et indsatsområde for
CFB bliver derfor at højne vidensniveauet. CFB
vil sammen med TOAS1 sætte en række initiativer i søen, der skal udbrede viden om SINE hos
beredskaberne, og indfri det fulde potentiale for at
sikre effektivt samarbejde nu og i fremtiden. Der vil
derfor i den kommende tid blive arbejdet på oplæg
til bl.a. tværsektorielle øvelser, ensrettet undervisningsmateriale og erfa-møder for beredskaberne.
Andre aktører på SINE
Det er ikke kun de professionelle beredskaber, der
er på SINE. Organisationer, der varetager samSIDE 2

TOAS står for Tværgående Operativ Anvendelse af SINE, og er det
forum, hvori retningslinjerne for brugen af SINE drøftes og vedtages.
1

fundskritiske opgaver, kan også få tilladelse til at
bruge radionettet som andre aktører. For nyligt
kom Kriminalforsorgen på SINE – og de kan nu
sammen med bl.a. SKAT, Fødevarestyrelsen, Banedanmark og Havarikommissionen fungere som
ressource for de professionelle beredskaber.
Det er positivt for den samlede opgaveløsning,
at alle med nøglefunktioner i organisationer, der
varetager samfundskritisk infrastruktur, kommer
på SINE og kan kommunikere med indsatsledelsen under større ulykker eller i situationer, hvor
mobil- og internet er brudt sammen.
Når SINE-kontrakten udløber
Statens kontrakt vedr. SINE løber frem til 2020
med mulighed for et års forlængelse.
CFB gennemførte i 2016-2017 en teknisk dialog
med markedsaktører om det kommende genudbud af SINE. I løbet af efteråret 2018 forventer
jeg, at vi kan informere mere om det kommende
udbud og planerne herfor.
CFB vil i forbindelse med det kommende udbud
fortsat lægge vægt på, at SINE også fremadrettet lever op til beredskabernes behov, herunder
at nettet udgør et sammenhængende net, der
giver fuld geografisk dækning i Danmark. Nettet
skal desuden leve op til en række strenge krav
til sikkerhed, stabilitet og tilgængelighed, og der
skal være funktioner til at understøtte kritiske beredskabsbehov som fx gruppekald, nødopkald,
individuelle kald, afsendelse og modtagelse af
positionsdata fra radioer og push-to-talk.
Vi går en spændende tid i møde, og jeg glæder
mig til udviklingen og samarbejdet med beredskaberne.

Lene Gisselø Maaløe
Centerchef i Center for Beredskabskommunikation
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SINE I TMO OG DMO

SINE i TMO
og DMO

Foto: Lars Svankjær
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SINE I TMO OG DMO

Med en SINE-radio er der to tale-tilstande til
rådighed. De to tilstande omtales ’Trunked
Mode’ (TMO) og ’Direct Mode’ (DMO) og bruges i forskellige situationer.
Trunked Mode (TMO)
TMO er radioens primære tilstand og vil altid
være førstevalget. TMO er den mest almindelige måde at kommunikere på via SINE. I denne
tilstand bruger radioen netværket og får adgang
til alle de funktioner, der ligger i SINE. TMO er
derfor den mest avancerede og den mest sikre
brug af SINE-radioen. For at radioen kan få adgang til nettet, skal den være inden for rækkevidde/dækningsområde af en antenne. Når radioen
er i TMO, er talen på SINE krypteret og kan ikke
aflyttes.
Når der først er opnået forbindelse til netværket, er det på SINE muligt at tale på tværs af
hele Danmark. Netværket dirigerer automatisk
opkaldene igennem diverse routers, switches og
antenner til den ønskede modtager.
Direct Mode (DMO)
Direct Mode (DMO) er en mindre avanceret form
for kommunikation, hvor radioerne kommunikerer direkte sammen uden om netværket, som det
er tilfældet med walkie-talkier. I DMO er der kun
begrænset funktionalitet til rådighed, og sikkerheden og stabiliteten er ikke lige så høj som i
TMO. Derfor bør DMO kun bruges, når det ikke er
muligt at kommunikere i TMO.

DMO-talegrupper
Talegrupper i
DMO-skadestedssæt

Talegrupper i
EURO DMO

Interne talegrupper hos BRAND

ISL

EURO 1

BRAND 1

KST

EURO 2

BRAND 2

SK LEDER

EURO 3

BRAND 3

HL BRA

EURO 4

BRAND 4

SUND

EURO 5

BRAND 5

SK LEDER 2

EURO 6

BRAND 6

EURO 7

BRAND 7

EURO 8

BRAND 8

EURO 9
EURO 10

Når DMO skal benyttes, skal radioerne være
inden for rækkevidde af hinanden. Rækkevidden
vil variere alt afhængigt af de omkringliggende
omgivelser, men den vil i åbent landskab ligge på
ca. to kilometer.
Beredskaberne har mulighed for at kommunikere
tværfagligt i DMO-skadestedssæt. Derudover har
hver sektor adgang til en række interne DMOtalegrupper.
Det er vigtigt, at man øver sig i brugen af DMO.
Uden øvelser og praktisk brug af DMO-funktionaliteten, kan det være svært at anvende løsningen
i en skarp situation.

www.sikkerhedsnet.dk
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REPEATER OG GATEWAY – LIVLINEN TIL KOLLEGAERNE, NÅR SINE-DÆKNINGEN SVIGTER

Repeater og gateway
– livlinen til kollegaerne, når
SINE-dækningen svigter
Kuperet terræn ved Møns Klint
Foto: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Mange har nok hørt om repeatere og gateways, der kan aktiveres i situationer, hvor
SINE-dækningen svigter. Men hvad er op og
ned på de to løsninger? Og hvordan bruges de
mest optimalt?
DMO-repeater
DMO har normalt en begrænset rækkevidde på ca.
to kilometer udendørs i åbent terræn. Men med en
DMO-repeater er det muligt at forlænge DMO-rækkevidden og sikre kommunikation mellem radioer
i DMO, der ellers ville være for langt fra hinanden.
Repeater-funktionen kan fx være installeret enten
i en håndholdt radio eller i en vognradio. Når
DMO-repeater-funktionen aktiveres, kan den bruges som bindeled mellem to radioer i DMO og gøre
det muligt at forlænge DMO-signalet fx i områder
med kuperet terræn eller i parkeringskældre.
Gateway
Radioer i DMO kan normalt ikke kommunikere
med radioer, der er i normal tilstand (TMO).
Brugen af en gateway gør det muligt at lave en
forbindelse mellem DMO og TMO, så kommunikationen kan opretholdes.
Gateways og DMO-repeatere eksisterer i forskellige udgaver:
• Som vognradio, hvor bilens radio bruges som
gateway eller repeater
• Som vognradio, hvor gatewayen er integreret i
køretøjet og aktiveres ved træk i håndbremsen
• Som kuffert- eller rygsæksløsning, hvor
repeateren ligger i en taske, som kan placeres
inde i en bygning.
• Som DMO-repeater i håndholdt radio
• Som fast anlæg (som en repeater) fx i Guldborgsundtunnellen.
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DMO Gateway

Anvendelse af repeater/gateways
Anvendelse af repeater/gateway er begrænset
til én per DMO-talegruppe. Det betyder, at hvis to
repeaters/gateways på samme DMO-talegruppe er
indenfor hinandens rækkevidde, så vil den ene ikke
virke. Præcist hvilken repeater/gateway, der ikke vil
virke, kan ikke siges med sikkerhed. Oftest er det
nummer to, der ikke får lov at aktivere funktionen.
Det er derfor vigtigt, at beredskaberne har klare
aftaler for, hvem der benytter sig af gatewayen
eller repeateren.
En radio kan
fungere som
en repeater, så
signalet forlænges i DMO
dækningsområdet.

ækn i n gs om r å
de
Od
M
D

DMO Repeater

Center for Beredskabskommunikation (CFB)
anbefaler, at repeaters/gateways bliver anvendt
med omtanke og kun bliver aktiveret på selve
skadestedet, når der er behov for det. Man skal
ikke konsekvent have sin repeater/gateway
tændt og/eller køre igennem et andet beredskabs indsatsområde med den.
CFB anbefaler, at man i stedet for at installere
en fast gateway i en bygning i stedet bruger en
løsning, hvor der monteres en fast antenne i
bygningen, og at beredskabet medbringer deres
egen gateway. Så undgår man risikoen for, at
DMO signalet kan aflyttes, og man risikerer ikke
at blokere for andre gateways i et større område.

tværgående kommunikation. Herudover har hvert
beredskab en række egne DMO-talegrupper til intern
kommunikation.
Euro DMO
Udover DMO-talegrupperne kan beredskaberne
også anvende en række Euro DMO-talegrupper til
kommunikation med beredskaber i andre lande.
En stor gruppe lande i Europa har valgt at lægge
Euro DMO-grupper ind i deres radioer, og i Danmark anvendes de fx til kommunikation med de
tyske beredskabsenheder.
Der eksisterer pt. ingen internationale regler for,
hvordan talegrupperne skal anvendes. Anvendelsen af de internationale talegrupper beror derfor
på en vurdering i den konkrete situation.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunikation på disse grupper kan forstyrre andre
på samme frekvens, og anvendelsen heraf skal
derfor begrænses til grænseområder. Det er ikke
muligt at benytte repeaters/gateways på Euro
DMO-talegrupperne.

Hvert enkelt beredskab skal nøje overveje, hvordan
de anvender repeater/gateways og hvor mange køretøjer, der får dem monteret. Endvidere bør man
på skadestedet være opmærksom på, hvorvidt
andre aktører også benytter repeaters/gateways.
DMO-talegrupper
Beredskaberne har adgang til seks fælles talegrupper i DMO-skadestedssæt, som kan benyttes til
Gulborgssund tunnel
Foto: Vejdirektoratet

GATEWAY I NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Gateway i
Nordjyllands
Beredskab
Hvad stiller man op, når man skal slukke
ildebrand på et skib, hvor SINE-signalet er
blokeret? Og hvad med indsatser i kupererede områder, hvor SINE-dækningen svigter?
Svaret er ’gateway’, og den løsning har man
gode erfaringer med at anvende i Nordjyllands Beredskab.
Morten Poulsen er teamleder i Nordjyllands
Beredskab, og har gennem de sidste år fået stor
erfaring med brugen af både DMO og gateway.
I de nordjyske havneområder er der mange
større bygninger med faste SINE-antenner
bl.a. i Musikkens Hus i Aalborg, men ellers er
Nordjyllands Beredskab, som en uskreven regel,
næsten altid i DMO, når de går ind i en bygning.
Og i de bygninger, hvor der ikke er faste anlæg,
bruger røgdykkerne altid repeater-funktioner
til forlængelse af DMO-signalet for at sikre, at
holdlederen altid har kontakt til sit mandskab i
en brændende bygning.
Frederikshavn er mestre i gateway
I Frederikshavn er mandskabet særligt gode til
at bruge gateway-funktionen i vognradioerne.
Det skyldes terrænet i Nordjylland, der er karakteriseret ved bakker og skrænter, hvor SINE-signalet ofte er reduceret.
– Da vi begyndte at bruge SINE, var der rigtig
mange dækningsproblemer i regionen, og det
tvang naturligvis mandskabet ud i at bruge
løsninger og værktøjer, der kunne imødegå de
tekniske udfordringer, fortæller Morten Poulsen.
SIDE 8

Skibsbrande
Morten Poulsen forklarer videre, at brugen af
gateway er så udbredt i Nordjyllands Beredskab, fordi der i Frederikshavn er en del skibsbrande hvert år, og at antallet af skibsbrande i
øvrigt er stigende. Brandberedskaberne har derfor tit brug for at slukke brande på skibe, hvor
SINE-signalet er blokeret af skroget.
– Vi bruger altid gatewayen til indsatser med
skibsbrande. Det er et fantastisk stykke værktøj,
der gør det muligt for vores røgdykkere med
radioer i DMO at kommunikere med holderen og
vagtcentralen, der har deres radioer i TMO.
– Jo mere du kender dit udstyr, jo nemmere er
det at bruge. Det gælder selvfølgelig også for
gateway-funktionen på SINE, og derfor afholder
vi mange øvelser, der har fokus på at træne brugen af gateway, siger Morten Poulsen.
Gateway i sprøjten
Gatewayen er installeret i alle A-sprøjter i Nordjyllands Beredskab og bliver aktiveret, lige så
snart man trækker i A-sprøjtens håndbremse.
– Det fungerer rigtig godt, at det er en automatiseret funktion, som man i bund og grund ikke
behøver at tænke så meget over, siger Morten
Poulsen og bemærker, at der kan være udfordringer ved brug af gateway ved naturbrande,
hvor der er behov for at flytte A-sprøjten, hvis
flammerne pludselig kommer for tæt på.
– Når vi flytter sprøjten, deaktiveres gatewayfunktionen, indtil man på ny får parkeret og hevet
håndbremsen, slutter Morten Poulsen.

GATEWAY I NORDJYLLANDS BEREDSKAB

En fast SINE-antenne et sted i Danmark
Foto: Sendy Alstrøm

NORDJYLLANDS BEREDSKAB
Er en sammenslutning af 11 enheder. Beredskabet
har sammenlagt ca. 800 radioer til rådighed, hvoraf
ca. 650 er håndholdte radioer med repeater-funktion.
Derudover har beredskabet seks vognradioer med
gateway-funktion.
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HOVEDSTADENS BEREDSKAB BRUGER DMO OG REPEATER – OG DET ER IKKE SPOR SVÆRT

Mogens Brix,
brandinspektør
og indsatsleder i
Hovedstadens
Beredskab

Hovedstadens
Beredskab bruger
DMO og repeater
– og det er ikke
spor svært
Hos Hovedstadens Beredskab er der ingen
undskyldning for ikke længere at bruge DMO,
når SINE-dækningen svigter. Beredskabet har
for flere år tilbage truffet en beslutning om, at
de anvender DMO ved de indsatser, hvor der
sendes røgdykkere ind i bygninger. Gennem
øvelser og undervisning er personalet i Hovedstadens Beredskab blevet fortrolig med
brugen af DMO – og alle er med på holdet.
Beslutning om at bruge DMO
For at sikre et højt vidensniveau om brugen af
DMO, har Hovedstadens Beredskab udarbejdet
klare procedurer for, hvad en røgdykker skal foretage sig, når TMO-signalet svigter under en indsats.

Foto: Katja Roitmann
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– Vi har stort fokus på mulighederne ved DMO
og har altid SINE-radioen med i vores øvelser. Vi
øver os dagligt på at skifte radioerne til DMOtilstand og alle ved, hvordan vi bruger det operativt, fortæller Mogens Brix, der er indsatsleder
og brandinspektør i Hovedstadens Beredskab.
Han bemærker, at brugen af SINE-radioen bør
prioriteres i det daglige via øvelser, undervisning,
gennem klare procedurer og erfaringsudveksling.
Også når der ikke er tale om DMO.

Fokus på sikkerhed
Det beredskabsfaglige mandskabs primære rolle
er at redde menneskeliv og værdier under de
bedste sikkerhedsmæssige forhold. Ifølge Mogens Brix må dårlig radiokommunikation derfor
aldrig kompromittere sikkerheden for en røgdykker. Han nævner i den forbindelse, at han ikke
sender røgdykkere ind til en indsats, hvis ikke
sikkerheden i form af sikker kommunikation kan
garanteres. Og her er det vigtigt at være fortrolig
med kommunikation i både TMO og DMO.
Brugen af DMO/repeater-funktionen er desværre
mindre udbredt andre steder i landet og kan bl.a.
skyldes, at:
• Der er ingen eller meget lidt tid til undervisning
i brugen af SINE
• Den enkelte holdleder eller røgdykker mangler
forståelse for fordelene ved at anvende DMO
og repeater
• Den tekniske opsætning ikke er brugervenlig
• Brugen af SINE ikke er en del af alle øvelser
• Der hersker en ’vi klarer den nok’-mentalitet
i nogle brandberedskaber, som kan skyldes
berøringsangst eller manglende forståelse for
betjeningen af radioen.
• Der ikke er nok erfaringsopsamling og samarbejde beredskaberne imellem.

HOVEDSTADENS BEREDSKAB BRUGER DMO OG REPEATER – OG DET ER IKKE SPOR SVÆRT

Indsatsledelsen
Foto: Rigspolitiet

Mogens Brix,
brandinspektør
og indsatsleder i
Hovedstadens
Beredskab

Små greb – store fremskridt
Ofte er det små greb, der skal til for at komme ordentlig i gang med at bruge DMO. Ifølge Mogens
Brix kan man starte med at undersøge, om beredskabets radioer teknisk kan opsættes til at gå
i DMO og bruge repeater samtidigt. Herefter er
det vigtigt at øve sig i skiftet fra TMO til DMO på
radioen og sætte sig ind i talegruppe-strukturen.

En dårlig indsats er ofte belastet
af dårlig kommunikation”
Mogens Brix, brandinspektør og indsatsleder i
Hovedstadens Beredskab.
Foto: Katja Roitmann

I praksis når der bliver skiftet fra TMO til DMO, så
har røgdykkeren sin radio programmeret sådan,
at holdlederen ved hjælp af SDS-beskeder, kan
skifte røgdykkernes radioer fra TMO til DMO. Det
sikrer, at den enkelte røgdykker ikke skal stå og
tage handskerne af for at kunne rode med sin
radio.
Mere generelt kan man investere i øresnegle, der
sikrer en god talegengivelse, eller man kan investere i særlige mikrofoner, der ikke medtager støj
fra vind og blæst. Endelig kan særlige headsets
til holdlederen gøre det nemmere at kommunikere på to radioer.

Øresnegl, der bruges
i Hovedstadens
Beredskab

Foto: Katja Roitmann
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DMO OG GATEWAY ER KUN ET ENKELT TRYK VÆK I VORDINGBORG, STEGE OG PRÆSTØ

DMO og gateway er kun et
enkelt tryk væk i Vordingborg,
Stege og Præstø
Foto: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Redning (øvelse)
på Møns Klint

Med DMO og gateway sikrer Midt- og Sydsjællands Brand og Redning god kommunikation
under indsatser i terræn, hvor den almindelige
SINE-dækning er udfordret. Bliv her inspireret
til arbejdet med de to funktioner og få råd fra
manden, der efter eget udsagn er gift med SINE.
Center for Beredskabskommunikation (CFB) interviewer Knus Erik Døssing, Beredskabsmester,
holdleder, brandmand og indsatsleder i Midt-og
Sydsjællands Brand og Redning.
Hvem har besluttet, at Midt- og Sydsjællands
Brand og Redning aktivt skal bruge gateway?
– Da SINE blev rullet ud i landet, blev det tidligere
Vordingborg Brandvæsen udvalgt til et pilotprojekt. Som en del af projektet blev alle hånholdte SINE-radioer i brandvæsnet leveret med
gateways- og repeater-funktioner. Vi har derfor,
siden SINE blev en realitet, altid været lidt på
forkant med de her to funktioner i radioen.
Der er jo fire kommuner i Midt- og Sydsjællands
Brand og Redning, og det er egentligt kun områder i Vordingborg Kommune, der har dækningsproblemer, der kræver særlig opmærksomhed på
DMO, gateway og repeater.
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Foto: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Hvor bruger Midt- og Sydsjællands Brand og
Redning primært gateway?
– Vi har de største udfordringer ved Møns Klint,
hvor der er ca. 350.000 besøgende årligt. Den
faste SINE-antenne, der for nyligt er blevet sat
op ved Geocenteret, har afhjulpet rigtig meget,
men ikke det hele. Der er stadigvæk steder på
’Klinten’, hvor der ikke er dækning. Det er derfor
en uskreven regel, at vi altid går i DMO, når vi er
ved Møns Klint, også selvom vi har dækning, når
vi går i gang. Det er især ned langs klinten, at vi
har de største dækningsproblemer.
– I Liselund, hvor der er et årligt besøgstal på
90.000, går vi også altid i DMO, selvom vi også
her oplever en høj dækningsgrad nogle steder.
Men så er vi på den sikre side.
Det gælder i øvrigt også, når vi går ind i bygninger,
hvor vi har oplevet dækningsproblemer tidligere
eksempelvis ved det gamle flyvetårn på Avnø.
Hvordan bruger I gateway i jeres beredskab?
Vi har en selvstændig gateway fast monteret i
alle vores fire sprøjter. Når vi kører ud, er det den
fungerende holdleder eller indsatsleder, der beslutter at tænde for gatewayen. For selvom vi har
fastmonterede gateways, så kører vi ikke med
dem tændt hele tiden.

DMO OG GATEWAY ER KUN ET ENKELT TRYK VÆK I VORDINGBORG, STEGE OG PRÆSTØ

Knud Erik Døssing, beredskabsmester, indsatsleder,
holdleder og brandmand i Midt- og Sydsjællands
Brand & Redning.

Foto: Lars Svankjær

MIDT- OG SYDSJÆLLANDS
BRAND & REDNING
Er en sammenslutning af ni brandberedskaber.
Beredskabet har sammenlagt 21 vognradioer til
rådighed, hvoraf fire er med gateway-funktion.
Det er primært i Vordingborg Kommune (Vordingborg, Præstø og Stege), at repeater- og gatewayfunktioner bliver brugt.
I Vordingborg, Præstø og Stege er der 53 håndholdte radioer med repeater-funktion.

Foto: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Til trods for, at vi i stort omfang forsøger altid
at have brugen af repeater og gateway med i
vores øvelser, så står vi stadigvæk tilbage med
den udfordring, der ligger i, at mange af vores
brandmænd er deltidsansatte. De har derfor ikke
altid tiden til at sætte sig ordentligt ind i SINE og
brugen af repeater- og gateway-funktioner.
Jeg har for nyligt besluttet, at brugen af gateway
og repeater skal være en fast integreret del af
vores øvelser fremadrettet. Desuden har vi også
for nyligt fået opdateret vores Sepura-radioer,
så man nu kan nøjes med at trykke på én genvejstast for at komme i DMO.

Vi er alle afhængige af hinanden. Når jeg fungerer
som indsatsleder, er brandmanden mine øjne”
Knud Erik Døssing, beredskabsmester, holdleder, brandmand
og indsatsleder i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Vi er også blevet enige om, hvordan alle ni brandstationer skal håndtere radioerne, så det sker på
samme måde.
Og det er det, det handler om; at gøre det nemt
og enkelt for den enkelte brandmand, så man
ikke står og roder med radioerne med store
brandmandshandsker på, når man er i aktion
og har andre jern i ilden.

Hvilke procedurer har I?
Jeg er jo gift med SINE, og min førsteprioritet er,
at SINE-brugen skal være så nem som overhovedet muligt på alle niveauer; indsatsleder, holdleder og brandmandsniveau. Radiosystemet skal
udnyttes på den mest optimale måde.
Holdlederen og indsatslederen skal selvfølgelig
kunne lidt mere – bl.a. kende til de procedurer,
der gælder, når der skal sættes flere gateways
op. Derfor tager jeg rundt og underviser dem.
Til daglig oplever vi, at SINE kører rigtigt fint.
Vi har lavet særlige actioncards for at tilgå
DMO. Det samme har vi lavet for gatewayen i
sprøjten.
Oplever du en forskel fra før I begyndte på at
bruge DMO og gateway?
Vi kan ikke undvære vores radioer i dag. De er
blevet en naturlig del af vores udstyr og sparer
os for at gå rigtig mange skridt. Radioerne er
ganske enkelt med til at sikre brandmændenes
sikkerhed.
Vi er i mange af kommunens områder tvunget til
at bruge DMO, og derfor er vi også naturligt nok
bedre til at bruge DMO- og gateway-funktionen,
end andre steder i landet.
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RADIOSPRINKLINGSANLÆG I STØRRE NYBYGGERIER STÅR MÅL MED UDGIFTEN

Radiosprinklingsanlæg i større
nybyggerier står
mål med udgiften
Foto: Paul Flemming Hermann

Radiosprinklingantenne

Brandberedskaber har den særlige udfordring i
forhold til de øvrige beredskaber, at røgdykkere
ofte opererer i mørke eller røg og varme. Det
begrænser bevægefriheden og overblikket. Hvis
radiosignalet svigter på et tidspunkt, hvor en
røgdykker kravler rundt på gulvet i en røgfyldt
gang, er det umuligt for røgdykkeren at danne sig
et overblik over, hvor man evt. kan gå hen for at
fange et radiosignal – fx ved et åbent vindue.
I sådanne situationer er dækning via DMO
afgørende for brandberedskabernes sikkerhed
og håndtering af en hændelse. DMO-funktionen
kan blive sikret ved et radiosprinklingsanlæg, og
mange steder i landet er disse løsninger installeret
i forbindelse med opførelsen af større nybyggerier
– fx i Nationalbanken og Axel Towers i København.
Radiosprinkling er en forholdsvis billig løsning
til at sikre en god og stabil dækning i en bygSIDE 14

ning, hvor der ikke er radiodækning, når den vel
og mærke indtænkes i opførelsesfasen af et
højhus, en fabrik eller en tunnel. Radiosprinkling
kan, som oftest, stå mål med udgiften – da det i
sidste ende kan betyde forskellen mellem liv og
død. Det er desværre ikke et lovkrav at installere
indendørsdækning.
Alle byggetekniske sagsbehandlere bør derfor altid indtænke rådgivning om indendørsdækning i
dialogen med bygherre om at sætte radiosprinkling op fremfor senere, hvor det oftest vil være
mere omkostningstungt.
Permanente SINE-antenner
Man har man valgt at sætte permanente SINEantenner op flere steder i landet, bl.a. på Storebæltsbroen og i Københavns Metro. Det er særligt risikobetonede lokationer, der også har fået
tildelt faste skadestedssæt til beredskabernes
håndtering af hændelser.

RADIOSPRINKLINGSANLÆG I STØRRE NYBYGGERIER STÅR MÅL MED UDGIFTEN

Storebæltsbroen
Foto: Sund&Bælt

Radiosprinkling
og radioer

RADIOSPRINKLER
Når der ingen dækning er indendørs, kan man
installere et enkelt og omkostningseffektivt
koncept: Radiosprinkleren. Radiosprinklerkonceptet er ikke nyt, og har i mobilbranchen
været benyttet i årevis under betegnelsen
Passivt Distribueret Antenne System (DAS).

Foto: Paul Flemming Hermann

Det nye – og princippet i Radiosprinklerkonceptet – er, at beredskabet selv medbringer
radioudstyr til forsyning af radiosprinkleren.
Dette ligger i tråd med, at beredskabet som
udgangspunkt allerede medbringer alt andet
materiel til en skadestedsindsats. Omkostningerne til etablering af en radiosprinkler er,
grundet almindelig konkurrence for sådanne
løsninger, lave.
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EVALUERING 2018: STØRRE FOKUS PÅ UDDANNELSE OG ØVELSE I SINE

Evaluering 2018:
Større fokus på
uddannelse og
øvelse i SINE
til samarbejde og koordinering. Evalueringen tegner dog også et billede af, at brugen af SINE ikke
er fuldt implementeret i alle beredskabssektorer,
og at nogle grupper har brug for mere undervisning og flere øvelser i SINE.

Foto: Malene Mouritze Marfelt

Retningslinjer skal efterleves
TOAS, der er beredskabernes forum for den
tværgående anvendelse af SINE, har aftalt en
række retningslinjer for kommunikationen på
SINE. Evalueringen viser, at beredskaberne skal
blive bedre til at efterleve de aftalte retningslinjer
for kommunikation i de anvendte talegrupper i
skadestedssæt.

De danske beredskaber har siden 2010
haft adgang til SINE, der har vist sig at være
et velfungerende og meget driftssikkert
radionet til beredskabskommunikation. For
at blive klogere på beredskabernes brug af
SINE, har Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) over vinteren
2018 gennemført en evaluering af beredskabernes kommunikation i skadestedssæt,
der er de fælles talegrupper til tværgående
kommunikation.
Konklusionen lyder, at mange beredskabsaktører
er gode til at kommunikere på SINE i hverdagen
og betragter radionettet som et effektivt værktøj
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– Vi skal blive bedre til at følge de aftalte procedurer for skift af talegruppe, så vi sikrer, at procedurerne ligger på rygraden, og der ikke går vigtig
information tabt, fortæller Lene Gisselø Maaløe,
der er centerchef i CFB.
Fokus på uddannelse og øvelser
Evalueringen peger desuden på, at nogle beredskabsfunktioner er godt klædt på i brugen af
SINE, mens andre har brug for at få løftet deres
viden om og forståelse for kommunikation i skadestedssæt.
– Indsatsleder- og holdlederniveauet modtager
obligatorisk uddannelse i SINE og holder løbende
øvelser i den tværgående kommunikation på
radionettet. Andre grupper udtrykker behov for
mere undervisning og flere øvelser i SINE for
at opretholde et tilfredsstillende vidensniveau,
siger Lene Gisselø Maaløe.

EVALUERING 2018: STØRRE FOKUS PÅ UDDANNELSE OG ØVELSE I SINE

Begrænset kendskab til DMO
En anden væsentlig konklusion er, at størstedelen af beredskaberne har et begrænset kendskab
til DMO (Direct Mode Operation). DMO er en
funktionalitet, der bedst kan sammenlignes med
at tale i walkie-talkie, og som gør det muligt at
opretholde intern og tværfaglig kommunikation i
et område med svigtende SINE-dækning.
– SINE er et meget robust og driftssikkert radionet, og derfor har mange beredskaber vænnet
sig til, at det bare virker i alle døgnets 24 timer.
Vi vil i den kommende tid gøre en indsats for, at
beredskaberne får en bedre forståelse for DMO,
så de kan bruge det i tilfælde, hvor dækningen er
reduceret eller helt svigter, fortæller Lene Gisselø
Maaløe.
Beredskaberne inddrages
Beredskaberne bliver i løbet af sommeren præsenteret for evalueringens konklusioner gennem
forskellige SINE-fora, der bl.a. tæller erfa-møder
med SINE-superbrugere og SINE-vidensdelere.
På møderne inviteres beredskabsaktørerne til at
komme med bud på, hvordan vidensniveauet kan
løftes hos de grupper, som har brug for det.

Beredskaberne i
Region Sjælland
brainstormer på,
hvordan vidensniveauet omkring
SINE kan løftes,
så de aftale
retningslinjer for
kommunikation
i skadestedssæt
efterleves.

OM EVALUERINGEN
Evalueringen bygger på besvarelser fra en
spørgeskemaundersøgelse blandt 430 beredskabsaktører fra politi, redningsberedskab,
sundhedsberedskab, forsvar og Beredskabsstyrelsen. Desuden har CFB nuanceret
svarende fra spørgeskemaundersøgelsen via
en række fokusgruppeinterviews, hvor respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen har haft
mulighed for at uddybe deres brug af SINE.

– Der har været et stort engagement på vores
netop afholdte erfa-møder (RKG-møder), og
beredskaberne er kommet med gode forslag til,
hvordan vi sammen kan blive bedre til at bruge
SINE. Vores opgave er nu at følge op på de mange forslag og lave tiltag, som kan hjælpe beredskaberne det sidste skridt på vejen til at blive
verdensmestre i brugen af SINE.
CFB’s evalueringsrapport kan hentes på Center
for Beredskabskommunikations hjemmeside;
www.sikkerhedsnet.dk og spørgsmål til emnet
kan stilles til CFB på sine@sikkerhedsnet.dk
/ 45 14 21 65.

Foto: Malene Mouritze Marfelt
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KRIMINALFORSORGEN: SINE GØR, AT VI KAN KLARE FLERE OPGAVER SELV

Kriminalforsorgen:
SINE gør, at vi kan
klare flere opgaver
selv
Kriminalforsorgen kom på SINE den 1. april
2018 og vil fra januar 2019 overtage al fangetransport for politiet. I Kriminalforsorgen er
der i dag 245 håndterminaler og 42 vognradioer – og flere på vej.
– Fordelene er mange ved at være kommet på
SINE, siger Finn Heiselberg, sikkerhedsrådgiver
i Kriminalforsorgen, og han nævner bl.a., at SINE
bevirker, at Kriminalforsorgen kan klare sig selv i
mange flere situationer end tidligere.

SINE bliver primært brugt ude af huset, og
alle brugerne er rigtig glade for systemet”
Finn Heiselberg, sikkerhedsrådgiver i Kriminalforsorgen.

Nu er kommunikation med brand og redning mulig via SINE, hvis der opstår brand eller er brug
for akut lægehjælp.
Alle de arresthuse og fængsler i Danmark, der
har opgaver med at køre indsatte til og fra fængsler er på SINE. Det drejer sig primært om de lukkede fængsler/arresthuse, som Vestre Fængsel,
Enner Mark Fængsel, Storstrøms Fængsel og
Herstedvester Fængsel. SINE-radioen er blevet
en del af det faste udstyr for fængselsbetjenten,
der skal transportere fangerne til og fra fængsler, hospital eller andre steder. Radioen er fysisk
placeret ved siden af pebersprayen og staven, og
er dermed en fast bestanddel af det udstyr, man
tager, inden man sætter sig ud i bilen.
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Institutionerne i København er dem, der bruger
SINE flittigst. Andre mindre arresthuse og fængsler, som ikke dagligt har behov for at koble sig
på SINE, er i sagens natur også de steder, hvor
brugeren af SINE er mest udfordret.
– Det er nemlig ikke en naturlig ting for de ansatte
at bruge SINE, siger Finn Heiselberg, men han
anbefaler brugen af SINE-radioerne under natrunderingerne for at øve og teste SINE-radioen,
og træne SINE-sproget – så brugen kan blive
ligeså naturlig, som mobiltelefonbrugen er i dag,
og en naturlig del af medarbejderens arbejde,
fortsætter Finn Heiselberg.
Hvor bruges SINE i Kriminalforsorgen?
– SINE bliver primært brugt ude af huset, og alle
brugerne er rigtig glade for systemet, siger Finn
Heiselberg.
Internt i fængslerne og arresthusene bruger
fængselsbetjentene et andet system, når de
skal tale sammen og have mulighed for at
aktivere en intern overfaldsalarm. De fleste
arresthuse og fængsler har SINE-dækning
indendørs. Nogle steder er der dog udfordringer med SINE-dækningen, og det kan skyldes
bygningskonstruktioner i de nyere fængsler.
SINE-dækning i den type konstruktioner bliver
først optimal ved opsætning af en permanent
SINE-antenne indendørs – og det er ikke altid,
at man får indtænkt eller prioriteret opsætning
af en SINE-antenne indendørs.

KRIMINALFORSORGEN: SINE GØR, AT VI KAN KLARE FLERE OPGAVER SELV

Kriminalforsorgen har både lukkede og åbne
fængsler samt arresthuse. Derudover driver
Kriminalforsorgen Udlændingecenter Ellebæk
og Vridsløselille Fængsel for frihedsberøvede
asylansøgere mv.
Arresthusene er fordelt over hele landet. I flere
af fængslerne er der også særlige arrestafdelinger. Desuden er Københavns Fængsler et
fælles navn for to arresthuse (Vestre Fængsel
og Politigårdens fængsel). I arresthusene,
herunder Københavns fængsler, sidder især
varetægtsfængslede, hvis sag er under efterforskning eller behandling. Desuden benyttes
arresthusene i et vist omfang til afsoning af
kortere straffe.

SINE-RADIOERNE VAR MED
TIL AT STYRKE SIKKERHEDEN
UNDER FANGETRANSPORT
En cellevogn på vej fra Glostrup Ret modtager
et SINE-opkald om, at de bliver forfulgt af en
ATV (all terrain vehicle). Føreren af ATV’en kører på et tidspunkt op på siden af cellevognen
og råber til de indsatte. Cellevognen anmoder
herefter om at køre med udrykning.
Politiet bliver kaldt via SINE og sender straks
to vogne af sted for at komme cellevognen til
undsætning.
Cellevognen kommer sikkert frem til Vestre
Fængsel.

BEREDSKABSLOVEN §29
§ 29	Kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal sikre, at det landsdækkende
radiokommunikationsnet anvendes ved
løsningen af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver.
 tk. 2. Forsvarsministeren kan efter
S
forhandling med vedkommende minister
fastsætte regler om, at andre, herunder
private, end kommunalbestyrelserne og
regionsrådene skal benytte det i stk. 1
nævnte radiokommunikationsnet.
	
Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte
regler om anvendelsen af det landsdækkende radiokommunikationsnet,
herunder om tilslutning og benyttelse.
Forsvarsministeren kan endvidere efter
forhandling med finansministeren fastsætte regler om betaling for tilslutning til
og brug af nettet.
En fængselsbetjent med sin
SINE-radio i Kriminalforsorgen
Foto: Kriminalforsorgen
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TILSLUTNING TIL SINE SOM ANDEN AKTØR

Tilslutning til SINE
som anden aktør
For at blive tilsluttet SINE, skal beredskaberne og andre aktører godkendes af CFB og
underskrive en tilslutningsaftale fra Dansk
Beredskabskommunikation (DBK). Godkendelsen indeholder en beskrivelse af ansøgers
tilladte anvendelse af SINE og henviser til de
generelle retningslinjer for anvendelsen af
SINE.
Kriminalforsorgen hører til gruppen af brugere
på SINE, der har fået adgang til beredskabernes
fælles radionettet som andre aktører.
Beredskabslovens § 29 siger, at SINE skal anvendes af beredskabsmyndighederne til løsning

af beredskabsmæssige opgaver. Herudover kan
alle med nøglefunktioner i virksomheder, der
varetager samfundsvigtig infrastruktur som fx
vand- og elværker, gasforsyning og offentlige
transportvirksomheder få adgang til radionettet.
– Det er en fordel, at de her mennesker kan komme i kontakt med indsatsledelsen under større
ulykker eller i situationer, hvor mobil- og internet
er brudt sammen. Det kan SINE sørge for, siger
Lene Gisselø Maaløe, centerchef i CFB.

Andre ’aktører’ er en samlet betegnelse for
myndigheder, virksomheder mv., som ikke er
forpligtet til at anvende SINE, men efter aftale
med Rigspolitiet kan tilsluttes radionettet.

Foto: Lars Svankjær
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HVAD ER SINE?

Fotos: Rigspolitiet

HVAD ER SINE?
SINE (SIkkerhedsNEttet) er Danmarks radionet
til beredskabskommunikation.
I medfør af beredskabslovens § 29 skal SINE
anvendes af beredskabsmyndighederne til løsning af beredskabsmæssige opgaver. SINE anvendes således i dag af politi, redningsberedskab, sundhedsberedskab, dele af forsvaret og
Beredskabsstyrelsen. SINE anvendes desuden
af private aktører, der løser beredskabsmæssige opgaver for beredskabsmyndighederne.
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HVEM ER CFB?

Hvem er
CFB?
Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) er videncenter for brugere, leverandører
og beslutningstagere i relation til beredskabskommunikation i Danmark.
CFB’s centrale opgave er at sikre drift og udvikling af SINE i tæt dialog med beredskaberne.
CFB varetager desuden politiets radioanvendelse og understøtter politiets 112-alarmcentraler.
Endelig faciliterer og deltager CFB løbende i
tværfaglige projekter, der udvikler beredskabernes måde at kommunikere og samarbejde på.
www.sikkerhedsnet.dk

Lene Gisselø Maaløe
Centerchef
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