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LEDER

Stort fokus på uddannelse,
øvelse og hjælp til selvhjælp
hos de danske beredskaber
Det er et helt sætligt år, 2020.
Ligesom resten af verden har vi i Center for
Beredskabskommunikation (CFB) måtte omstille os og ændre vores arbejdsmetoder grundet COVID-19.
Forårets mange aflyste aktiviteter har givet os
tid til at få færdiggjort og finpudset en række af
de nye tiltag, som var sat i søen i forlængelse
af CFB’s evaluering af brugen af SINE i 2018.
Jeg er stolt over at kunne præsentere alle disse tiltag, som man kan læse mere om inde i
dette blad.
Hjælp til et højt og ensartet vidensniveau
I juni måned havde vi premiere på vores nye
SINE-instruktørkurser af to dages varighed.
Kurserne er gratis og fortsætter i efteråret
2020. Formålet med kurserne er at give deltagerne et ensrettet undervisningsgrundlag
og understøtte beredskaberne i deres tværgående kommunikation på radionettet SINE.
Kurserne går samtidig hånd i hånd med en ny
SINE-bog, fælles radiosprog, øvelseskataloger,
SINE-film og i det hele taget et omfattende
undervisningsmateriale, som kan hentes på
sikkerhedsnet.dk.
Opdaterede vejledninger
CFB har også opdateret vejledningen om tilslutning til og anvendelse af radionettet SINE,
som fremadrettet er opdelt i to. En for de
tilslutningspligtige beredskabsmyndigheder
og en for de myndigheder, virksomheder mv.,
som ikke er forpligtet til at anvende SINE, men
som efter aftale med Rigspolitiet, kan tilsluttes
radionettet.
De opdaterede vejledninger har til formål at
tydeliggøre de allerede eksisterende krav til
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bl.a. færdigheder, udstyr, planer og sikkerhed,
både ved beredskabets egen brug, men også i
forbindelse med udlicitering og udlån af radio
er. Vejledningen for beredskaber har allerede
været i høring, mens vejledningen for andre
aktører i skrivende stund forventes i høring i
løbet af efteråret 2020.
Stabil drift og mere data
En stabil og robust understøttelse af beredskabernes talekommunikation er CFB’s kerneopgave. Det gælder også, selvom arbejdet
med udbuddet af en ny SINE-kontrakt er blevet forsinket. Det var også baggrunden for, at
vi i april 2020 meldte ud, at den nuværende
SINE-løsning vil fortsætte uændret til udgangen af 2024. CFB vil sikre, at beredskaberne
også i denne overgangsperiode, sikres den
velkendte stabilitet, sikkerhed og tilgængelighed i nettet.
Men i CFB er vi også meget opmærksomme
på beredskabernes øgede afhængighed af
kritisk datainfrastruktur. Vi har derfor fokus på
at forbedre og sikre beredskabernes mulighed
for at anvende den nyeste databærende teknologi til missionskritiske indsatser og samtidigt sikre, at dataudvekslingen foregår på en
sikker, stabil og tilgængelig måde
Vi har derfor sat et projekt i søen, der har til
formål at skabe et fælles grundlag for beredskaberne i anskaffelsen og anvendelsen af
fremtidens kritiske datakommunikation. Arbejdet forløber parallelt med indgåelse af en
ny SINE-kontrakt, som skal sikre den fortsatte
understøttelse af et landsdækkende beredskabsnet til talekommunikation.
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DET TILBYDER CFB TIL BEREDSKABERNE

Foto: Rigspolitiet


På baggrund af CFB’s evaluering af beredskabernes viden om og brug af den tværgående del af SINE i 2018 har CFB i samarbejde med beredskaberne udarbejdet
en handlingsplan for at hæve niveauet for
viden om og anvendelse af SINE.
Opfølgning på evalueringen betyder, at CFB
bl.a. tilbyder teknisk rådgivning ved indkøb af
radioer og udstyr, kurser i anvendelsen af SINE
samt adgang til en lang række undervisningsmaterialer.
Du kan læse mere om CFB’s SINE-kurser og
CFB læringsværtøjer på sikkerhedsnet.dk og
på side 8 i dette magasin.
Uvildig teknisk rådgivning
Har du tekniske spørgsmål til brugen af SINE,
eller står du over for indkøb af nyt udstyr til
jeres beredskab, kan du henvende dig til CFB.
Servicen er målrettet brugen af SINE samt
uvildig sparring i forbindelse med indkøb.
Det kan fx være spørgsmål, der går på, om et
givent produkt allerede er certificeret til brug
på SINE, om det enkelte beredskab selv skal
bede om at få produktet certificeret osv.
CFB’s rådgivning er leverandørneutral, hvilket
betyder, at CFB ikke rådgiver om valg af leverandører, men kan vejlede om hvilke forhold,
man bør være opmærksom på og bør undersøge, når man anskaffer fx radioer og tilbehør.
Du kan få rådgivning af CFB’s teknikere alle
hverdage mellem kl. 10-12 på telefon
4515 2165.
Spørgsmål, opklaring, SINE udfordringer
etc.
Har du konkrete spørgsmål om anvendelsen af
SINE i et bestemt beredskab kan du altid henvende dig til kos-cfb@politi.dk eller gå ind på
sikkerhedsnet.dk og finde de respektive medarbejdere i CFB, som har et særligt kendskab
til lige netop organiseringen og anvendelsen af
SINE i dit beredskab.
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Hvad er CFB
Center for Beredskabskommunikation (CFB)
er en enhed i Rigspolitiet.
CFB leverer og understøtter stabile og tidssvarende kommunikationsløsninger, som sikrer beredskabernes evne til at hjælpe borgerne og opretholde et trygt og sikkert samfund
CFB’s kerneopgaver er at:
• Levere stabile løsninger til beredskaberne.
• Styrke og udvikle understøttelsen af beredskabernes kommunikation, så deres arbejde, både internt og på tværs, bliver lettere
og mere effektivt.
• Sikre en god 112-service til borgerne.

DET TILBYDER CFB TIL BEREDSKABERNE

CFBs tilbud til
beredskaberne
SIDE 5

”Ved bl.a. at have fået en god
teknisk forståelse for SINE’s
opbygning og de udfordringer, der
kan ligge i forhold til dækningsproblemer, sikkerhed på radioen
osv. har jeg fået en god og bred
forståelse af, hvad man skal være
opmærksom på i den tværfaglige
anvendelse af SINE”
UDTALER MIKKEL SCHREIBER, BRANDMESTER OG
INSTRUKTØR FRA HOVEDSTADENS BEREDSKAB.

CFB har i juni afholdt de første af en række
SINE-kurser for instruktører, der skal gøre
undervisningsopgaven i det enkelte beredskab lettere og sikre en ensartet undervisning i SINE på tværs af beredskaberne i
hele landet.



SINE-kurserne, der er gratis og løber over
to dage, har til formål at sikre, at deltagerne
kan anvende SINE korrekt på tværs af beredskabssektorerne med udgangspunkt i
TOAS-dokumentet, den kommende Vejledning til Bekendtgørelsen om brug af SINE og
relevante dele af REFIL.
Målgruppe
SINE-kurserne er rettet mod fagpersoner/
instruktører i beredskaberne med en baggrund som indsatsleder, holdleder, funktionsansvarlig mv. Deltagerne skal have
praktisk erfaring med anvendelsen af SINE
både internt og på tværs af beredskaberne
samt med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning.
Udbytte
Efter endt kursus kan deltagerne:
• anvende SINE på tværs af beredskabssektorerne med udgangspunkt i gældende retningslinjer.
• redegøre for SINE’s opbygning og dækningsforhold, forklare fysiske forhold
vedr. placering og brug af radio samt
anvende gældende kommunikationsprocedurer i situationer uden SINE-dækning
(DMO).
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• anvende CFB’s læringsværktøjer til gennemførelse af relevante og praksisnære
kompetenceforløb/øvelser i eget beredskab.
• agere i henhold til sikkerhedskrav for
brug og håndtering af SINE-udstyr og
informationer og være med til at udbrede
en generel bevidsthed om informationssikkerhed i eget
Tilmelding
Der er et begrænset antal pladser på kurserne, og tilmelding sker efter først til-mølle-princippet under hensyntagen til, at alle
sektorer ønskes repræsenteret på kurset.
Det er en forudsætning for tilmelding, at
der er ledelsesopbakning til kurset samt
villighed til at afsætte tid og ressourcer til
efterfølgende at arbejde videre med SINE i
eget beredskab.
Tilmelding sker til CFB på kos-cfb-kursus@
politi.dk. Hvis du tilmelder dig et overtegnet
hold, vil du komme på venteliste og tildeles
en plads på et senere tidspunkt.
Nyt opslagsværk i SINE
Kurset er bygget op omkring et nyt operativt opslagsværk i SINE, der på en nem og
overskuelig måde præsenterer retningslinjerne for kommunikation på SINE både på
land og i kystnært område. Bogen indeholder desuden gode råd til opsætning af repeater og gateway, radioøvelser samt beredskabernes netskitser. Bogen findes i både
en trykt og elektronisk version, sidstnævnte
kan hentes på www.sikkerhedsnet.dk.

Foto: Rigspolitiet

”Kurset har været rundt i mange
hjørner. Alt fra den tekniske
baggrund i SINE til den operative
anvendelse af selve radioen. Jeg
er ikke operativ og bruger ikke
SINE-nettet dagligt. Jeg har derfor
været rigtig glad for at få muligheden for at få SINE rigtig op
under neglene, som det bl.a.
skete med de øvelser, planspil og
de mange gode drøftelser, der var
på kurset”
SIGER TOGLEDER I BANEDANMARK, VIBEKE
KAASTRUP.

”På kurset blev CFB’s forskellige læringsværktøjer også
præsenteret. Det er materialer, der kan bruges i en fremtidig undervisningssituation i
beredskaberne og gratis kan
hentes på sikkerhedsnet.dk.
Det er gode læringsværktøjer
og har givet mig nogle bedre
forudsætninger for at
tilpasse min undervisning til
mit beredskab, både til nye brugere af SINE på brandstationen
eller ved vedligeholdelseskurser”
UDTALER MORTEN PONTOPPIDAN, BRANDMESTER
OG INSTRUKTØR FRA HOVEDSTADENS BEREDSKAB.

SINE-kurser for
instruktører
skudt i gang
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Nyt opslagsværk i brugen af SINE

CFBs nye håndbog i brugen af radionettet SINE
kan hentes på sikkerhedsnet.dk og bestilles i
en trykt version på kos-cfb@politi.dk.

Håndbog i brugen af
radionettet SINE
Håndbogen indeholder:
1. Kommunikation på SINE
2. Talegrupper og skadestedssæt
3. Brug af skadestedssæt på land
4. Brug af skadestedssæt i kystnært område
5. Kommunikation i DMO
6. Sikkerhed på SINE
7. God radiodisciplin
8. SINE-radioen
9. Anvendelse af repeater
10. Anvendelse af gateway
11. Radioøvelser og svar
12. Ordforklaring
13. Egne noter
14. Netskitser
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Ny håndbog i brugen af SINE
I forbindelse med de nye SINE-instruktørkurser, som
er skudt i gang i juni 2020, har CFB udarbejdet en ny
håndbog i brugen af SINE Håndbogen findes som en
lille fysisk bog i A5-format og i en version, der kan
hentes på www.sikkerhedsnet.dk.
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Håndbogen er tænkt som et overskueligt opslagsværk,
der på en nem og enkel måde beskriver retningslinjerne
for kommunikation på SINE både på land og i kystnært
område. Med illustrationer, små actioncards, QR-koder
til SINE-videoer og en lang række netskitser skal bogen
hjælpe SINE-brugeren med et hurtigst og præcist overblik over de aftalte retningslinjer for den tværgående
kommunikation på SINE.

Videoer om brugen af SINE

Videoer om
brugen af SINE
På CFB’s hjemmeside ligger en række videoer, der på en nem og overskuelig måde redegør for
brugen af SINE. Videoerne skal give SINE-brugerne en hurtig indføring i anvendelse af radionettet,
og alle videoer afsluttes med en opsummering af de vigtigste emner.


Følgende videoer kan ses på
www.sikkerhedsnet.dk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skadestedssæt – opbygning
Skadestedssæt – anvendelse
Fælles radiosprog
Sikkerhed på SINE
SINE i SAR-operationer
SINE i MAS-operationer
Redningsberedskabernes kommunikation
i DMO
ISL BRAND’s kommunikation i DMO
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LEDER
OPDATERET VEJLEDNING OM TILSLUTNING OG ANVENDELSE AF SINE

Opdateret vejledning
om tilslutning og
anvendelse af SINE
Rigspolitiet har revideret den gældende vejledning fra 2011 om tilslutning og
anvendelse af SINE, som skal erstatte den nuværende SINE-vejledning.


Den reviderede vejledning tydeliggør den
gældende retstilstand og indeholder en række
fokuspunkter ift. brugen af SINE, som er velkendt stof fra vejledningen fra 2011.
Vejledningen
Vejledningen er en udmøntning af § 4 i
bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008
om tilslutning til og anvendelse af det
landsdækkende radiokommunikationsnet.
Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel
i § 29 i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017.
’Rigspolitiet har opdateret vejledningen for at
tydeliggøre beredskabernes ansvar, fremhæve
sikkerhedsmæssige hensyn og ikke mindst
styrke vejledningen i anvendelsen af SINE til
gavn for beredskabernes brugere’, udtaler
Centerchef i Center for Beredskabskommunikation, Lene Gisselø Maaløe.
Ikke-tilslutningspligtige aktører
Rigspolitiet vil i løbet af 2020 udarbejde en
særskilt vejledning rettet mod gruppen af
ikke-tilslutningspligtige SINE-aktører. Ikke tilslutningspligtige aktører kan være selskaber,
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der løser opgaver for beredskaberne. Fælles
for dem, er at CFB har godkendt disse aktører
til at anvende SINE, fordi de håndterer kritiske
samfundsvigtige opgaver.
Ny sikkerhedspolitik
Som et nyt bilag til vejledningen for beredskaberne har Rigspolitiet udarbejdet en Sikkerhedspolitik for beredskabers brug af SINE,
som formaliserer og tydeliggør de gældende
sikkerhedskrav for brug og håndtering af SINE-udstyr og information.
Hvad vejledes der om?
Vejledning til bekendtgørelse nr. 262
af 22. april 2008 om tilslutning til og
anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet er rettet mod de
tilslutningspligtige beredskaber, der alle
løser beredskabsmæssige opgaver: Politiet, Beredskabsstyrelsen, de kommunale
redningsberedskaber, Forsvaret og sundhedsberedskabet. Disse tilslutningspligtige beredskaber skal således altid kommunikere internt og på tværs via SINE.

§

§

LEDER
OPDATERET VEJLEDNING OM TILSLUTNING OG ANVENDELSE AF
SINE

Vejledningen opridser en række ansvarsområder og forpligtelser ift. brugen af SINE, som er
velkendt stof fra vejledningen fra 2011. B.la.
beskrives:
• Rigspolitiets opgave ift. at sikre og koordinere anvendelsen af SINE
• Hvem, der kan tilsluttes SINE
• Kommunikationsarkitektur, der følger af
retningslinjer for indsatsledelse (REFIL) og
af retningslinjerne for Tværgående Operativ
Anvendelse af SINE
• Nettets sikkerhed
• Kontrol med udstyr og applikationer
Vejledningen har tre større fokuspunkter

• Tydeligt fokus på sikkerhed og gældende
sikkerhedskrav
• Den tværfaglige kommunikation
• Uddannelse i brugen af SINE og evalueringsbesøg

Øget fokus på sikkerhed
Vejledningens sikkerhedspolitik har bl.a. til
formål at sikre, at opbevaring, brug og vedligeholdelse af SINE-udstyr håndteres på en
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, så uautoriserede personer ikke kan få adgang til SINE
eller kan påvirke SINE-driften.

Den tværfaglige kommunikation -REFIL og
TOAS-retningslinjerne
TOAS- og REFIL-arbejdsgrupperne rådgiver i
nært samarbejde Rigspolitiet om den tværgående kommunikation over SINE, hvorved sammenhængen mellem retningslinjerne løbende
sikres.
Uddannelse
Rigspolitiet tilbyder uddannelsesforløb til
beredskaberne med afsæt i de definerede og
nødvendige færdigheder. Uddannelsen er rettet mod de ledere og uddannelsesansvarlige i
det enkelte beredskab, der har ansvar for tilrettelæggelsen af den lokale uddannelse.

’CFB har i den sammenhæng udarbejdet en
masse nye materialer, der kan hjælpe beredskaberne med at fastholde eller øge viden om
SINE og give inspiration til bl.a. undervisning af
kolleger. Herudover tilbyder CFB SINE-kurser
for SINE-instruktører, hvor formålet er at løfte
en del af undervisningsbyrden i det enkelte
beredskab og sikre ensrettet undervisning på
tværs af beredskaberne i hele landet’, siger
centerchef i Center for Beredskabskommunikation, Lene Gisselø Maaløe.
Evalueringsbesøg
Efter aftale med det enkelte beredskab tilbyder Rigspolitiet evalueringsbesøg, hvor
Rigspolitiet sammen med beredskabet har
mulighed for at evaluere brugen af SINE.
Formålet er at synliggøre og understøtte de
af beredskabets procedurer, der fremmer
beredskabskommunikationen, og samtidig
identificere potentielle udviklingsområder,
som beredskabet fremadrettet skal adressere
for at højne kompetenceniveauet. Evalueringsbesøgene bidrager desuden til at opretholde
nettets sikkerhed og til at sikre fortroligheden i
beredskabernes kommunikation.
Hvornår træder den nye vejledning i
kraft?
Udkast til den nye Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om
tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet – for
beredskaber og tilhørende udkast til Sikkerhedspolitik for beredskabers brug af
SINE er blevet præsenteret for den tværgående gruppe af operativ anvendelse af
SINE (TOAS) og har efterfølgende været
sendt i høring blandt relevante ressortministerier, styrelser og brancheorganisationer.
Det forventes, at vejledningen endeligt
udstedes i løbet af efteråret 2020.
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SINE-RADIOER TIL UDGANGEN AF 2024

Foto: Rigspolitiet

SINE-radioer
til udgangen
af 2024
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SINE-RADIOER TIL UDGANGEN AF 2024

Foto: Rigspolitiet


SINE-radioer vil fortsat skulle anvendes i
beredskaberne til udgangen af 2024.
Processen i forhold til udbud af Statens kontrakt vedr. radionettet til beredskabskommunikation (SINE) er blevet forsinket. En eventuelt
ny løsning forventes p.t. at være i drift ved udgangen af 2024.
Den nuværende SINE-løsning fortsætter uændret i perioden frem til en ny kontrakt.
Indtil den nye aftale er indgået og i drift, er det
fortsat beredskabernes ansvar at have det rette radioudstyr til at løfte deres vigtige opgave
og sørge for udskiftning af radioer, radioudstyr
og kontrolrum mv., når det er nødvendigt.
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BEREDSKABSKOMMUNIKATION I FREMTIDEN

Foto: Beredskabsstyrelsen

Beredskabskommunikation i fremtiden
Data bliver en større og større del af beredskabernes værktøjskasse,
når de skal have overblik i forbindelse med deres daglige opgaver.
Den øgede afhængighed af kritisk datainfrastruktur gør det nødvendigt at forbedre og sikre beredskabernes mulighed for at anvende
den nyeste databærende teknologi til missionskritiske indsatser.
Dataudvekslingen skal både være sikker, stabil og tilgængelig for alle
beredskaber og for alle typer af beredskabsopgaver.
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BEREDSKABSKOMMUNIKATION I FREMTIDEN

• Stabilitet
Data skal kunne bruges i et stabilt net. Dvs., at dækningen i hele
Danmark skal være god både ved
indendørs og udendørs brug. Det
kræver høje oppetider i nettet.
Herudover skal der være mulighed
for tilbagefaldsdækning, i tilfælde
af at nettet bryder ned (strømsvigt,
fysisk beskadigelse af master etc.)
• Tilgængelighed og kapacitet
Data skal kunne bruges ved både
store og små hændelser, 24 timer i
døgnet på landsplan.



• Sikkerhed
Den kritiske datainfrastruktur skal
garantere, at data kan udveksles
på en sikker, krypteret og ikke manipuleret måde. Der skal være krav
til sikkerhed i tekniske såvel som
processuelle metoder.
• Enstrenget governance
Etablering af en enstrenget beredskabskommunikation. Det skal
være tydeligt, at der er en enstrenget governance for den danske
beredskabskommunikation. Center for Beredskabskommunikation

Center for Beredskabskommunikation (CFB)
er i forbindelse med SINE-udbuddet blevet
bedt om at igangsætte en analyse af, hvordan
og hvornår talekommunikationen kan suppleres med datakommunikation mellem beredskaberne for at understøtte beredskabernes
behov bedst muligt.
Det er hensigten, at analysen, gennem dialog
med beredskaberne, skal afdække en fremtidig løsning, der er dækkende for beredskabernes behov inden for de teknologiske, juridiske
og økonomiske rammer, der gælder for statens
anskaffelse af beredskabskommunikation.

(CFB) i Rigspolitiet er indgangen
til kritisk datakommunikation for
alle beredskaber i Danmark, både
i forhold til driften og anvendelsen
af nettet.
• Gennemtestet teknologi
Beredskaberne vil stille krav til, at
de forskellige mulige løsninger er
gennemtestede. Dette kan bl.a.
ske ved enten at stille krav til at se
løsningen i drift eller via udførelse
af tests i anskaffelsesfasen.

Strategiske indsatser
Som en del af analyseprocessen er der blevet
udarbejdet en strategi for kritisk datakommunikation indeholdende en række pejlemærker,
som alle følger den nuværende tilgang til SINE.
Der skal dermed sikres en stabil, tilgængelig og
sikker infrastruktur til databrug for de danske
beredskaber og beredskabernes muligheder for
at anvende databærende teknologi vil ske på et
gennemtestet og afprøvet grundlag.

Foto: Rigspolitiet
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AML (Advanced Mobile Location) gør det muligt
at sende præcise oplysninger om, hvor borgerne
befinder sig, når de kontakter alarmcentralen med
en mobiltelefon.

Foto: Rigspolitiet

Nyt teknologi i
alarmcentralerne
kan redde liv
SIDE 16

NYT TEKNOLOGI I ALARMCENTRALERNE KAN REDDE LIV

Jo
mere
præcis
information
omafplacering,
SINE
bliver
primært
brugt ude
huset, ogvi kan få,
jo
bedre
kan
vi
håndtere
de
enkelte
alarmopkald.”
alle brugerne er rigtig glade for systemet”
Lene
Maaløe,
centerchef hos CFB
i Rigspolitiet
Finn Gisselø
Heiselberg,
sikkerhedsrådgiver
i Kriminalforsorgen.


Landets alarmcentraler har for nylig indført
teknologien AML (Advanced Mobile Location), der gør det muligt for alarmcentralen at
modtage borgerens placering inden for
10-50 meters nøjagtighed ved 112-opkald
fra Android eller iOS-smartphones.
Den præcise placering vil ikke alene medvirke til at undgå de episoder, hvor udrykningen
bliver forsinket, fordi 112 ikke kan få den præcise placering. Man vil potentielt også i nogle
tilfælde kunne redde menneskeliv, fordi de
danske beredskaber kan få hjælpen hurtigere
frem til borgerne.
”Jo mere præcis information om placering,
vi kan få, jo bedre kan vi håndtere de enkelte
alarmopkald. Det vil øge mulighederne for at
få hjælpen hurtigere frem og potentielt kunne
redde menneskeliv. Samtidig vil AML forbedre
arbejdsbetingelserne for personalet i alarmcentralerne, så de kan yde en bedre service til
borgerne,” siger Lene Gisselø Maaløe, centerchef hos CFB i Rigspolitiet.
Hidtil har præcisionsniveauet ved opkald til
alarmcentralerne typisk været fra ca. 200 me-

ter til ti km. Ved AML er præcisionsniveauet
nede på ca. ti meter, og er dermed meget
mere brugbart i forhold til at stedfæste præcist, hvor borgeren ringer fra.
Teknologien gør det nemmere at lokalisere
hændelser, der ikke sker på en eksakt adresse, eller hvor borgeren ikke kan tale, bl.a. i
forbindelse med færdselsuheld, selvmordstruede personer, folk der oplever vold i hjemmet,
folk der har opdaget brand i landområder og
akutte medicinske tilfælde. Det vil også være
en hjælp i situationer, hvor mindre børn ringer
112, da de ofte ikke kender adressen.
Udfasning af 112-app
Indførslen af AML indebærer også, at
112-app’en, som siden 2013 har gjort det muligt for borgere at afgive positionsoplysninger
til alarmcentralen, ikke længere er væsentlig.
Da AML er mere præcis og driftssikker, udfases 112-app’en derfor inden for en nærmere
tidshorisont.
Alarmmyndighederne vil sørge for at holde
offentligheden orienteret om udfasningen.

Sådan virker teknologien
AML (Advanced Mobile Location) er en teknologi, der i forbindelse med et opkald
fra en mobiltelefon kan sende præcise oplysninger om en given position til en 112
alarmcentral.
Telefonen registrerer, når man ringer til 112, og hvis telefonens navigationssystem
ikke allerede er aktiveret, sker det ved opkaldet. Der bliver automatisk sendt en sms til
alarmcentralen med en placering, før navigationssystemet slukkes igen.

Foto: Rigspolitiet

AML-teknologien kan også trække data fra wifi i området, hvis wifi-signalet er kraftigere
end mobilsignalet.
Teknologien er dermed ikke afhængig af, at der er en app installeret på indringerens
mobiltelefon, eller af at vedkommende husker at bruge den, og har dermed en væsentligt
større gennemslagskraft end 112-appen har og vil kunne få.
Hvis der er meget lidt batteri tilbage på telefonen, vil AML-teknologien ikke blive slået til,
da man prioriterer muligheden for at kunne foretage et opkald.
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Montering af SINE-antenner oven på loftet af de to
ringe inde i en 9 meter høj tunnel i REGAN Vest.
Foto: Lars Horn for Nordjyllands Historiske Museum.

Etablering af permanent
indendørs dækning
Mens der er næsten 100 %
SINE-dækning udendørs, kan
der opstå problemer med
SINE-dækningen i bygninger
– fx i kældre, offentlige bygninger, industribygninger og indkøbscentre. I sådanne bygninger kan
det være nødvendigt at installere særligt udstyr til indendørs
dækning.
Bygherrer kan frit vælge blandt
de forskellige leverandører af
løsninger 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 SINE-nettet.
Man kan læse mere om løsningerne for indendørs dækning på
sikkerhedsnet.dk.

SINE-dækning
i REGAN Vest
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300 meter indgangstunnel til REGAN Vest,
60 meter under den naturlige kridtbakke i Rold Skov.
Foto: Lars Horn for Nordjyllands Historiske Museum.


Når REGAN Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark) slår dørene op for offentligheden i slutningen af 2021, kan beredskaberne se frem til
at kunne tale sammen på det fælles radionet
SINE, hvis de skal løse opgaver inde i det
5.500 m2 store bunkeranlæg.
Indendørs aktivt SINE-anlæg
Nordjyllands Historiske Museum, der har overtaget ejerskabet af REGAN Vest, har valgt at
installere et aktivt SINE-anlæg med henblik på
at skabe sikkerhed for såvel ansatte som de
besøgende og for de beredskabsaktører, der
kan komme på arbejde i den store bunker.
REGAN Vest blev opført i 1960’erne som civilt
arbejds- og opholdssted for bl.a. Danmarks
regering og kongehus i tilfælde af en trussel
om et forstående atomangreb på Danmark.
Med bunkerens placering 60 meter under en
kridtbakke i Rold Skov har de landbaserede
SINE-radiosignaler svært ved at trænge ned
i bunkeren, og derfor er der nu installeret et
indendørs aktivt SINE anlæg, der med egen
basestation hjælper radiosignalerne på vej.

SIDE 19

LEDER

Udarbejdet af
Center for Beredskabskommunikation (CFB)
Rigspolitiet
Nimbusparken 24, 4. sal
2000 Frederiksberg
Telefon: 4515 2165
E-mail: kos-cfb@politi.dk
www.sikkerhedsnet.dk
Offentliggjort september 2020
SIDE 20

