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LEDELSESRESUMÉ 

Hos nogle beredskaber er der af udbudsretlige/ økonomiske grunde alene aftale med én 

mobiltjenesteudbyder (ét SIM kort). Dette forhold gør, at der i nogle indsatser kan 

opleves dårlig eller sågar ingen adgang til en tale- eller bredbåndsdatatjeneste eller at 

netværksforbindelsen er ustabil.  

 

Dette white paper ser på et udvalg af de mest interessante tekniske og taktiske 

muligheder for at forbedre beredskabernes adgang/ tilgængelighed til mobile 

bredbåndsforbindelser til løsning af dagligdags opgaver og opgaver af større karakter, 

der enten er opstået som en uvarslet hændelse eller er en planlagt begivenhed. 

 

Overordnet fokuseres der på løsninger på slutbrugersiden i form af udstyrstyper og 

abonnementsløsninger og ikke på løsninger til etablering af hverken midlertidig eller 

permanent dækning. 

 

En løsning, der umiddelbart giver god gevinst, er anskaffelsen af et ekstra SIM-kort i 

de tilfælde, hvor der kun anvendes ét hidtil. Det kan give forbedret tale- og dataadgang 

for håndholdte terminaler på mobilnettet og forbedre dataadgangen for multi SIM-kort 

routere.  

 

Den nye SKI-aftale (50.48), der træder i kraft den 1. januar 2022, giver mulighed for 

indkøb af SIM-kort fra en alternativ teleudbyder. De beredskaber, der er forpligtet af 

SKI-aftalen, må desværre ikke benytte funktioner til aggregering af datastrømmene, 

men ellers giver nogle af disse funktioner mulighed for mere stabile dataforbindelser.  

 

Det ekstra SIM-kort skal vælges strategisk fornuftigt hos en alternativ teleudbyder, 

såfremt forbedret tilgængelighed er målet, men kan i enkelte tilfælde vælges hos den 

samme teleudbyder, hvis forbedret datahastighed er målet. Det skal stadig afklares, 

hvorvidt nogle teleudbydere med hidtil ukendte metoder begrænser (”throttler”) den 

teoretisk opnåelige datahastighed, før denne anbefaling kan underbygges. Dette 

forventes at blive afklaret i løbet af få måneder. 

 

Der findes andre løsninger bl.a. brugen af Wi-Fi som alternativ dataadgang og 

muligheden for vha. en applet på SIM-kortet at udskifte IMSI-nummeret, hvorved 

netværksadgang til andre mobilnet muliggøres. Disse løsninger har en række ulemper 

ift. et ekstra SIM-kort som belyses.  

 

På baggrund af analysen anbefaler Rigspolitiet, at der bør være mindst to 

mobiltjenesteudbydere til rådighed for beredskaberne i de løsninger, der i dag bruges 

til indsatser. 
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Side 1-3 af 13   1 INDLEDNING 

 

Adgangen til og brugen af mobildata spiller en stadig større rolle for samfundets virke 

og således også for beredskaberne. Behovet for bredbåndsforbindelser vokser, og disse 

kan ikke stilles til rådighed på det nuværende TETRA-baserede SINE net, der kun 

understøtter meget begrænsede muligheder for datakommunikation.  

Derfor benyttes kommercielle netværk til datakommunikation enten via direkte SIM-

kort adgang, som det kendes fra en smartphone eller via et Wi-Fi Access Point, der 

benytter kommercielle netværk som backhaul, dvs. som videre forbindelse fra Access 

Point’et til internettet. Den sidste løsning kendes fra mobile routere. 

 

 

Af flere årsager lever adgangen via kommercielle net endnu ikke op til prædikatet 

missionskritisk.  

 

Dækningen er primært drevet af kommercielle interesser, hvilket betyder, at der ofte i 

tyndt befolkede områder er sparsom eller slet ingen dækning. Hvorvidt der er dækning 

eller ej afhænger ikke kun af afstanden til nærmeste mast, men også af den dataservice, 

der ønskes. Stilles der f.eks. krav om høj datahastighed til en realtidstjeneste, som 

eksempelvis en HD video stream forbindelse, er dækningsområdet, hvori det kan lade 

sig gøre med tilfredsstillende resultat, noget mindre end det tilsvarende område, hvor 

en TCP/IP fildeling eller et talekald kan afvikles. 

 

Kapaciteten er en anden faktor, der skal sikre fremkommeligheden for data. Her vil 

prioritetsfunktioner kunne sikre en vis fremkommelighed, men der skal stadig være et 

vist niveau af netværksressourcer tilstede, førend krævende dataservices kan afvikles. 

  

Robusthed i netværksarkitekturen er en anden vigtig faktor for at sikre tilgængelighed. 

Alle kritiske netværkselementer og transmissionsveje bør være redundante således, at 



 

Side 2-4 af 13   single point of failure punkter undgås. Fysisk infrastruktur bør endvidere være sikret 

ekstra godt mod brand, oversvømmelse, hærværk og strømafbrydelse i kortere tidsrum. 

Den menneskelige faktor spiller også en rolle, da for mange personer med adgang til 

infrastrukturen øger risikoen for fejlsituationer. Planlagte systemopgraderinger kan 

desuden forårsage utilsigtede nedbrud af mobilnettet, hvilket til stadighed opleves. 

 

Alle disse faktorer skal mitigeres, før et mobilnet kan leve op til kravene for 

missionskritisk kommunikation. 

 

For at forbedre den overordnede tilgængelighed til mobildata på kort sigt kan der 

iværksættes adgang eller mulighed for adgang til flere netværk således, at der enten er 

en backup mulighed, hvis den primære adgang svigter, eller at flere adgange benyttes 

samtidigt. 

 

Dette whitepaper beskriver de muligheder, der foreligger på nuværende tidspunkt til 

overordnet at forbedre tilgængeligheden til mobildata. Løsningerne fokuserer primært 

på SIM-kort løsninger, selvom der findes andre løsninger, der kan anvendes til 

forbedring af tilgængeligheden (”data service dækning”) og fremkommeligheden 

(”data service kapacitet”). 

 

Det skal understreges, at selvom der anvendes adgang til flere netværksleverandører, er 

adgangen stadig ikke missionskritisk. Adgang til flere leverandører vil dog bringe 

forbindelsessikkerheden (tilgængeligheden) et skridt videre, men selv med flere SIM-

kort vil der være tilfælde, hvor manglende dækning hos den primære teleudbyder ikke 

kan mitigeres af dækning fra en alternativ udbyder, såfremt de to udbydere har samme 

eller næsten identiske mastepositioner. Der vil dog i sådanne tilfælde ofte kunne opnås 

mitigering, såfremt den primære udbyder har udfald på nettet (enten Core, 

Transmission og/eller RAN), og i dette tilfælde vil et ekstra SIM-kort fra en alternativ 

udbyder, der ikke benytter samme net, kunne sikre dækning. 

 

Der er forskellige måder hvorpå tale- og dataadgang deles mellem flere SIM-kort, 

hvilket i nogle tilfælde vil indebære en manuel intervention fra brugeren af udstyret. 

Generelt ønskes brugerens behov for indgriben minimeret, allerhelst elimineret, men 

dette kan altså være nødvendigt. Dette white paper afdækker ikke disse behov, da de 

afhænger af det enkelte beredskabs anvendte udstyr. 

 

Tanken er, at indholdet i dette white paper opdateres løbende i takt med at nye 

løsninger fremkommer og de eksisterende løsninger enten udfases eller forbedres. 

 

 

2 ANBEFALINGER 

 

Beredskaberne skal selv foretage vurderingen af, om adgang til mere end én 

teleoperatør giver mening ud fra behov og økonomi, da det enkelte beredskab selv skal 

afholde merudgiften til den valgte løsning. 
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mobilt backhaul i form af 4G eller 5G hos en teleudbyder, vil det, såfremt udstyret er i 

stand til at håndtere dual-SIM, være oplagt med adgang til en alternativ teleudbyder, 

hvilket netop er muliggjort inden for rammerne af den nye SKI aftale, som træder i 

kraft 1. januar 2022. Ligeledes vil det være relevant for en række nøglepersoner i den 

operative indsats herunder eksempelvis indsatsledere og øvrige grupper med 

koordinerende ansvar på et skadessted. 

Løsningen med flere SIM-kort fra forskellige teleudbydere må kun anvendes til 

forbedring af dataservice dækningen. Det er ikke tilladt ifølge SKI aftalen at benytte 

bonding (data aggregering) hos flere udbydere til at forbedre data service kapaciteten 

(hastigheden). Hvorvidt der kan bondes over flere SIM-kort fra samme teleudbyder vel 

at mærke uden reduktion af den teoretisk opnåelige båndbreddegevinst er endnu ikke 

afprøvet i praksis. Der planlægges en afklaring af dette snarest muligt. 

 

Løsningerne med bonding af en mobilforbindelse med Wi-Fi er ikke umiddelbart 

anvendelige i stort omfang udendørs og indeholder desuden nogle potentielle 

sikkerhedsrisici, hvorfor metoden ikke anbefales som bred generisk løsning. 

 

Anvendelsen af apps, der kan ændre SIM-kortets logiske data, er ikke afprøvet i 

praksis og vil kræve en nærmere afdækning, men da løsningen medfører nedetid ved 

omprogrammering, er metoden ikke umiddelbar anvendelig til beredskabsformål på 

den korte bane. 

 
3 SIM-KORT LØSNINGER 

Stabiliteten og tilgængeligheden til mobile datatjenester kan forbedres ved at anvende 

mere end ét SIM-kort (eller USIM-kort, som det hedder i de nyere generationer af 

mobilnetværk) i slutbrugerudstyr, der kan håndtere dette.  

 

Langt fra alle terminaler understøtter brugen af mere end ét SIM-kort, men der findes 

både smartphones og andre typer af terminaludstyr, der gør. Funktionen er meget 

udbredt i Asien, hvor det traditionelt har været fordelagtigt at have et taleabonnement 

og et dataabonnement hos forskellige selskaber. 

 

Et eksempel på en smartphone, der har to SIM-kortporte, er Samsung Galaxy A8 

(modelnummer SM-A530F). Denne terminal er hyppigt anvendt som tjenestetelefon i 

Politiet. 

Iøvrigt vil samtlige ca. 14.000 tjenestetelefoner i Politiet blive udskiftet i løbet af 2021 

til Samsung Xcover Pro, der også understøtter dual-SIM i form af to fysiske nano-SIM 

(4FF) kortporte. 

 

Af øvrigt udstyr, der understøtter op til flere SIM-kort, er visse multi SIM-kort routere, 

der er installeret i flere køretøjer, herunder KST-vogne. Fremmad rettet skal der ses på 

en løsning der gør det muligt for beredskaberne at få en virtualiseret løsning mhp. hot 

stand by. En sådan løsning vil der umiddelbart være et stort potentiale i, hvis den kan 

udbydes centralt, således at der dels vil være en lettere proces omkring anskaffelse, 

men også mulighed for at udnytte de gevinster der kan være i at løsningen er ens og 

driftes centralt. 
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Endvidere forventes en nyere type programmérbar SIM-kort (eSIM, eUICC, embedded 

SIM eller embedded UICC) at vinde indpas i de kommende år, hvor SIM-kortet er fast 

integreret og ikke skiftes ud. Hvorvidt dual SIM funktionaliteten understøttes eller ej 

kan ikke alene afgøres ved at se på antallet af SIM-kortporte. Eksempelvis understøtter 

iPhone 12 dual SIM, men i form af én fysisk SIM-kort plads og ét integreret eSIM.  

 

 

Dækning TDC 

Dækning Telenor 

Dækning Telia 

Dækning "3" 

Dækning Net 1 

 

Mastedatabasen 

 

Dual SIM terminaler - guide 

Dual SIM topmodeller 

 

 
4 PRAKTISKE FORHOLD VED DUAL SIM 

Ved anvendelse af fysiske SIM kort er der en naturlig begrænsning af hvilke 

terminaler, der kan drage fordel af flere SIM kort. På terminaler, hvor der kun er plads 

til ét fysisk SIM kort, kan man naturligvis godt manuelt skifte SIM kort, forudsat at 

terminalen ikke er låst til SIM kort fra en bestemt netværksudbyder. Denne løsning 

anses dog ikke som værende praktisk, såfremt problemet skyldes den primære 

udbyder, da indsatser som oftest skal ske hurtigt, og der findes andre bedre løsninger til 

håndtering af dette. En af løsningerne er at udstyre nøglepersoner med terminaler, der 

kan håndtere flere SIM kort, eller simpelthen udstyre dem med flere terminaler. 

 

Der kan dog potentielt være situationer, hvor benyttet terminaludstyr er af en helt 

speciel karakter, hvor alternative terminaler hverken er en økonomisk eller håndtérbar 

løsning. Her tænkes på eksempelvis medicoteknisk udstyr. 

 

Der findes dog løsninger, som via en applet og programérbare SIM kort kan ”skifte” 

IMSI nummer på det fysiske SIM kort. Hvis udstyret kan håndtere de nødvendige 

applets og løsninger til dette, kan udstyret konfigureres således, at det ved manglende 

dækning kan skifte operatørkode og logge på et alternativt netværk. Løsningen er 

primært tiltænkt roaming tilfælde, men i princippet er der ikke noget til hinder for at 

benytte løsningen til at forbedre nationale forhold. Igen vil der være tale om et tidsrum 

under skiftet, hvor der ikke er service, men hvis det kan ske uden indgriben fra 

slutbrugeren, kan det være en god løsning i særlige tilfælde. 

 

5 GENEREL FORBEDRING AF SERVICE VED DUAL SIM 

Ud over de praktiske forhold ved dual SIM findes en række forbedringer ift. den 

service, man kan opnå med ét SIM-kort. Nogle af disse forbedringer kan opnås i 

https://daekning.tdc.dk/tdcnetmap_ext_tile2/
https://www.telenor.dk/kundeservice/drift-og-dakning/dakning/dakningskort/?cid=ps9036805557&ps_kw=%2Bd%C3%A6kningskort%20%2Btelenor&gclid=EAIaIQobChMIkP20uvj78gIVkp-yCh0Ryg34EAAYASAAEgI5IPD_BwE
https://www.telia.dk/kundeservice/dakning-og-drift/dakningskort/
https://www.3.dk/abonnementer/dakning/?gclid=EAIaIQobChMI2-ethvr78gIV_0aRBR3wpAWjEAAYASAAEgKtkvD_BwE
https://www.net1.dk/privat/daekningskort/
https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
https://telepristjek.dk/mobiltelefoner-med-dual-sim-guide-bedste/
https://mobilpriser.dk/topmodeller-du-kan-bruge-med-dual-sim/


 

Side 5-7 af 13   mindre eller højere grad afhængig af hvilke operatørnetværk, der benyttes til SIM-

kortene. 

 

5.1 Dækning 

Dækningen er en nøgleparameter, der er bestemmende for, om der overhovedet kan 

opnås service med den ønskede datahastighed. Dækningen afhænger ud over en 

velegnet antenneposition også af understøttede teknologier (f.eks. 4G, 5G) og frekvens 

(f.eks. 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz). 

 

5.2 Tilgængelighed 

Tilgængeligheden bestemmes dels af dækningen, dels af oppetiden for det pågældende 

netværk og vil typisk forbedres ved anvendelse af et ekstra strategisk fornuftigt valgt 

SIM-kort. 

 

5.3 Kapacitet (datahastighed) 

Den tilrådighedværende kapacitet er bestemt af den teleudbyder, hvis netværk er valgt 

til servicenetværk. Der kan således godt være et anden netværk med større kapacitet, 

men dette vælges kun ved manuel interaktion. 

Bonding er, som tidligere nævnt, ikke aftalemæssigt tilladt ifølge SKI aftalen, selvom 

det teknisk ville kunne øge adgangen til kapacitet. 

 

5.4 National roaming 

National roaming er i princippet en god løsning, men der er specielt to forhold, der gør, 

at det måske ikke er den letteste løsning at forfølge. Det er noget mere kompleks at 

implementere end International Roaming, men indeholder mulighed for at tale- og 

datakald kan fortsætte uden afbrydelser på et alternativt netværk, hvis signalet på 

hjemmenetværket fader. Det kræver naturligvis, at der er tilstrækkelig dækning og 

kapacitet på det modtagende netværk. 

 

Kompleksiteten ligger bl.a. i, at hjemmenetværket skal indeholde information om det 

modtagende netværks basestationer og radioceller, de såkaldte naborelationer. Det 

kræver en del arbejde at vedligeholde disse relationer, således at funktionaliteten 

fungerer optimalt. Teleselskabet ”3” har i en årrække haft nationale roamingaftaler, 

først med TDC, sidenhen med Telia og så med TDC igen. Lovgivningen sikrer til en 

vis grad muligheden for national roaming i de tilfælde, hvor en operatør er i 

etableringsfasen, da det ikke er muligt at bygge et netværk op med god geografisk 

dækning på kort sigt, og en operatør med begrænset dækning har svært ved at 

konkurrere på lige kommercielle vilkår. 

 

Hvis man vælger kun at etablere International Roaming, vil der stadig være et niveau 

af back up, men for det første vil et automatisk skift fra hjemmenetværket (HPLMN) 

til det roamene netværk (visited PLMN, VPLMN) først ske, når en række kriterier om 

signalet på hjemmenetværket er opfyldt. Disse kriterier sættes af operatøren og er 



 

Side 5-8 af 13   oftest sat således, at signalet skal være meget dårligt før et skifte trigges. Det betyder, 

at selvom der måtte være et egnet og bedre signal fra et andet netværk, vil terminalen 

ikke skifte, hvilket i praksis betyder, at der er risiko for ingen eller i bedste fald ringe 

service. Desuden vil det ikke være muligt at fortsætte et tale- eller datakald uden 

afbrydelse og reetablering på det roamene netværk. 

 

For det andet er mobiloperatørerne ikke begejstrede for at implementere national 

roaming, fordi det kræver en række aftaler og forhandlinger mellem parterne for at 

sikre, at den ene part ikke forfordeles. Det kan også potentielt gå ud over 

serviceniveauet hos den ”modtagende” part og måske påtvinge nogle investeringer i 

kapacitet, som indirekte skyldes manglende investeringer hos modparten. 

 

Begrænsningerne ved International Roaming bør kunne mindskes en smule ved f.eks. 

at implementere en applet, som giver brugeren let adgang til manuelt at skifte til et 

roamene netværk. 

 

Hvorvidt operatørerne via lovgivning kan tvinges til at implementere National 

Roaming er heller ikke undersøgt.  

 

Der er en række forhold ved National Roaming, som har indflydelse på brugbarheden 

af funktionaliteten: 

 

 Ofte vil mobiloperatørerne have sammenlignelig dækning i tyndere 

befolkede områder, fordi masteloven tilskynder til fællesudnyttelse af 

sendepositioner. Derfor vil dækningshuller hos en operatør være mere 

eller mindre sammenfaldende med de øvrige operatører. Selvfølgelig er 

der områder, hvor ikke alle operatører har dækning, og her vil National 

Roaming sikkert kunne hjælpe. 

 Ved roaming er beredskaberne ikke nødvendigvis sikret den samme 

fremkommelighed i form af QoS, prioritet og pre-emption. Det vil 

kræve yderligere aftaler med de netværk, hvor roaming muliggøres. 

 I forvejen kan der ved store nedbrud være bilaterale aftaler operatørerne 

imellem, der sikrer National Roaming i forvejen, ofte omtalt som 

nødroaming. Det bør undersøges nærmere. 

 Beredskaberne har ingen indflydelse på arbejdet med vedligeholdelse af 

naborelationer. Med flere generationer af RAN (2G, 3G, 4G, 5G) er det 

en meget kompleks proces, som næsten med garanti ikke vil være 

konfigureret optimalt. Der skal formentligt udarbejdes SLA’er, som 

holder øje med dette. 
 

Konklusionen er, at National Roaming ikke er førstevalget på nuværende tidspunkt 

 

5.5 International Roaming 

International Roaming for beredskaberne i Danmark kan implementeres ved at indkøbe 

et udenlandsk SIM-kort fra en udbyder, der har roamingaftaler med mindst to danske 
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(de udenlandske), og det har historisk set givet flere udfordringer med levering af 

SMS, forlænget opkaldstiden og potentielt forværret stabiliteten. Desuden er der 

udfordringer rent indkøbsmæssigt, hvis der skal indkøbes i større stil for 

statsmyndigheder. Kommunale beredskaber vil dog kunne anvende løsningen. 

 

International roaming anbefales ikke som generel løsning og bør kun anvendes i 

særlige tilfælde og med begrænsningerne in mente. 

 
6 FUNKTIONER TIL SIKRING AF OPLEVET DÆKNING OG HASTIGHED 

Selvom nogle terminaltyper har plads til to eller flere SIM-kort, er det ikke sikkert, at 

det er helt gnidningsløst at udnytte dem til forbedring af dækning og hastighed. Ofte 

kan kun ét af SIM-kortene benyttes til data ad gangen, og ved taleopkald kan der enten 

vælges SIM-kort baseret på det kaldte nummer (B-nummeret), vælges ét af SIM-

kortene til alle kald eller vælges manuelt ved hvert opkald. Desuden er IMSI-numrene 

forskellige på SIM-kortene, og det vil de tilknyttede telefonnumre derfor også være.  

 

A) Terminalen er registreret på ét netværk ad gangen 

Et ekstra SIM-kort er back-up for det aktive. Der kræves registrering på 

netværket fra det ekstra SIM-kort, før service er tilgængelig.   

 

 

B) Terminalen er registreret på flere netværk ad gangen, og service kan 

bruges uafhængigt på hvert netværk 

Der kan ikke automatisk skiftes service fra et SIM-kort til et andet, så 

der må påregnes tidsrum uden service, indtil brugeren får reetableret 

service på et andet SIM-kort. Skiftet af MNO til de pågældende services 

sker manuelt, evt. via en app og/eller via API. 

 
 

C) Terminalen er registreret på flere netværk ad gangen, og service kan 

bruges mere eller mindre ”seamless” over et eller flere af netværkene 

Her er der typisk tale om udstyr som multi SIM-kort routere og ikke 

smartphones og ofte tilbydes flere smarte funktioner. Eksempler på 

funktioner der udnytter samtidig adgang til flere netværk 

 Hot Failover – sikrer seamless back-up ved udfald af primær MNO 

 WAN Smoothing – sikrer mere ensartet datahastighed til tjenester, 

der kræver dette 

 Bonding – optimerer datahastigheden 
 
7 ANDRE LØSNINGER 

Det blev nævnt indledningsvist, at der findes andre løsninger til forbedring af 

tilgængelighed og fremkommelighed end ved ibrugtagning af flere SIM-kort. Nogle af 

disse løsninger er tilgængelige idag, mens andre forventes at blive tilgængelige i 

fremtiden. Fire eksempler beskrives kortfattet her; 
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Nogle telefoner understøtter tjenester til aggregering af en mobiltelefonforbindelse og 

en Wi-Fi forbindelse til opnåelse af hurtigere fil download. Her vil der skulle benyttes 

en form for aggregeringshub, som slutbrugeren ikke har kontrol over. Ofte er tjenesten 

begrænset til download fra leverandørens egne platforme eller eksempelvis Google 

Play. Det er tilfældet med Samsung A8, som har en ”Download booster” funktion, der 

kan aggregere LTE og Wi-Fi ved download fra Samsung Galaxy Store og Google Play. 

Så længe der ikke er fuld kontrol over databehandlingen, frarådes det at benytte disse 

tjenester til tjenstligt brug. 

 

7.2 Konvergens mellem Wi-Fi og 5G RAN standardisering 

Fremtiden vil bringe større konvergens mellem Wi-Fi og 3GPP systemer som f.eks. 

5G, hvilket bl.a. forventes at betyde bedre muligheder for at styre terminalerne hen på 

det bedst egnede netværk. Dette vil muliggøre en bedre udnyttelse af deployables 

(midlertidige dækningsløsninger), således at de større båndbredder, der er tilgængelige 

til Wi-Fi, kan udnyttes optimalt, når de rent faktisk er tilgængelige, og at forbindelsen i 

højere og højere grad baseres på 3GPP eller en blanding af Wi-Fi og 3GPP, når dette er 

påkrævet. 

 

7.3 Apps aggregering 

Der findes tilsvarende et voksende antal apps, der muliggør aggregeringsfunktioner. Et 

eksempel er Speedify, der aggregerer en mobildataforbindelse og en Wi-Fi forbindelse. 

Her er der ingen begrænsning i adgangen til tjenester, og nogle virker antageligt også i 

uplink retningen, som typisk vil være vigtig i tilfælde af live streaming fra en eller flere 

terminaler fra et skadested til en vagtcentral.  

Metoden er ikke testet af i praksis og anbefales ikke umiddelbart, før databehandlingen 

er afklaret nærmere. 

Som princip er det en lovende løsning, men det vil formentligt ikke slå an i det 

kommercielle telefonsegment, da det kræver to mobildataabonnementer. Derimod vil 

mange telefoner kunne aggregere flere carriers på samme mobildatanetværk og endda 

blande 4G og 5G (Carrier Aggregation, Dual Connectivity mm.). 

Endeligt er der et muligt sikkerhedsproblem idet samlingen og splitningen af 

datastrømme sker et sted uden for kontrol og oftest et sted i udlandet. Det tilrådes som 

minimum at benytte ekstra E2E kryptering eventuelt i form af en kontrolleret VPN 

forbindelse. 

 

7.4 Multi SIM-kort router backhaul 

Multi SIM-kort routeren udbyder sædvanligvis adgang til et Wi-Fi Access Point, som 

slutbrugerudstyret tilkobler til. Den videre forbindelse til internettet kan ske via 

forskellige medier ud over en eller flere 3GPP modems blot benævnt 2G, 3G, 4G eller 

5G her. Der er ingen begrænsning af, hvad de øvrige medier kan være, men i praksis 

bestemmes det af den enkelte leverandørs udstyr. Almindeligvis kan det være Ethernet 

(kablet forbindelse), fiber (kablet forbindelse) eller en satellitforbindelse.  
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de øvrige medier, ikke nødvendigvis matcher behovet, ligesom visse funktioner ved 

Multi SIM-kort routeren ikke nødvendigvis giver nogen gevinster. Det kan f.eks. være 

tilfældet, hvis en satellitforbindelse med begrænset båndbredde er backup for en hurtig 

4G eller 5G forbindelse. Desuden vil satellitforbindelsen typisk kun fungere i stilstand 

efter pejling af korrekt antenneretning, hvorimod 4G eller 5G fungere fint i bevægelse. 

 

Funktioner der ikke oplever nogen gevinst kan være bondingfunktioner, hvor 

båndbredder fra forskellige backhaulforbindelser aggregeres. 

 

Ingen af de fire løsninger giver forbedring af tilgængelighed eller fremkommelighed 

for 3GPP tale, men udelukkende for data. Såfremt der anvendes PTT over Wi-Fi kan 

multi SIM-kort routeren dog øge tilgængeligheden, såfremt der vælges SIM-kort 

udbyder med omtanke.  

 

Med de højere datahastigheder, der tilbydes på 5G og til en hvis grad med 4G 

anbefales det endvidere gradvist at opgradere Wi-Fi AP til den nyeste generation, som 

hedder 801.11ax eller i daglig tale Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 lover en række forbedringer som 

flere brugere, bedre dækning/hastighed og reduceret batteriforbrug på de tilsluttede 

enheder. Hvis multi SIM-kort routeren ikke understøtter Wi-Fi 6 er en udmærket 

løsning at benytte et eksternt Wi-Fi AP tilsluttet en af LAN portene. 

Slutbrugerudstyret skal også understøtte Wi-Fi 6 for at udnytte forbedringerne. 

 
8 SIKKERHED 

Ved anvendelse af SIM-kort er både authentificering og autosisering indbygget i 

systemet. Ved anvendelse af Wi-Fi vil det være hensigtsmæssigt at benytte en stærk 

form for athentificering, som f.eks. WPA2-Enterprise AES, hvilket kræver en server. 

 

Mht. tredieparts apps eller specifikke løsninger fra eksempelvis terminalproducenterne 

er databehandlingen uden for brugerkontrol, og dermed er det umuligt at garantere, 

hvilke data der bliver gemt. Ved funktioner der udelukkende tilbyder downlink 

aggregering af data fra udvalgte portaler f.eks. Google Play, er risikoen begrænset, 

men ved uplink aggregering af data fra et skadested er det uholdbart, at der ikke er 

kontrol med data. 

 

Multi SIM-kort routere indeholder mulighed for at hoste aggregeringshub’en selv 

enten på en in-house server eller som virtuel løsning i et datacenter. Det giver en række 

muligheder for at kontrollere databehandlingen og kan med fordel udnyttes i 

beredskabsdatakommunikation. 

 

Generelt tales der om konfidentialitet, integritet og tilgængelighed – eller på engelsk 

confidentiality, integrity and availability også forkortet CIA. Kort fortalt er kravene, at 

man kan være sikker på ikke at blive aflyttet/afluret, at man kan stole på at 

data/informationer ikke er manipulerede, og at kommunikationsvejen er stabil og 

pålidelig. 

Alle løsninger skal leve op til et vist niveau for at kunne stemples som 

missionskritiske. 



 

Side 9-12 af 13    

9 APPENDIX 

9.1 SIM-kort som begreb 

SIM: Subscriber Identity Module 

UICC: Universal Integrated Circuit Card, en videreudvikling af SIM kortet. I 

virkeligheden et smartcard indeholdende bl.a. microprocessor og software. 

USIM: Universal SIM, en applikation på UICC kortet der giver adgang til 3G, 4G 

og/eller 5G services. 

eSIM: embedded SIM, digital sikker løsning der er integreret i enheden. Kan ofte 

programmeres Over the Air (OTA) eller via QR-kodescanning. 

eUICC: embedded UICC 

 

 

Den traditionelle tilgang til at have et telefoniabonnement hos en service 

provider/mobil operatør har været at have et fysisk SIM-kort med et fast IMSI-nummer 

og tilknyttet MSISDN-nummer (telefonnummer), der ofte har kunnet vælges fra en 

liste over ledige numre. De ledige numre har tidligere tilhørt en nummerserie tildelt 

den enkelte service provider, men med nummerportabilitet, der blev introduceret i 

90’erne, er tilhørsforholdet mellem et nummer og en service provider blevet udvisket. 

Nummerportabilitet betyder nemlig, at en abonnent har ret til at flytte sit 

telefonnummer med ved skift af national service provider. Der udstedes i forbindelse 

med operatørskift et nyt SIM-kort med et nyt unikt IMSI-nummer, men MSISDN-

nummeret fra den oprindelige operatør kan tilknyttes det nye SIM-kort. Det gamle 

SIM-kort bliver gjort inaktivt. 

 

Med fremkomsten af M2M, IoT og rene dataabonnementer er det ikke nødvendigt at 

have et MSISDN nummer, men for at koble tjenester op på en MNO kræves der stadig 

et IMSI nummer. 

 

I kølvandet på udviklingen er der opstået løsninger, hvor der via logik kan udskiftes 

IMSI nummer på et SIM kort, men stadig med det samme MSISDN nummer tilknyttet. 

Denne løsning kaldes Multi IMSI, Single MSISDN (MISM). 

Ligeledes findes der løsninger der kobler flere MSISDN numre sammen med ét IMSI 

under navnet Single IMSI, Multi MSISDN (SIMM). 
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IMSI: International Mobile Subscriber Identity (unique number associated with a 

mobile network operator). 

MSISDN: Mobile Station International Subscriber Director Number (aka “telephone 

number”). 

9.3 Multi-IMSI, Multi ISDN (MIMM) 

EMnify er bl.a. en af leverandørerne af en API løsning, der kan ”skifte” IMSI på SIM-

kortet, når det registreres, at der ikke kan opnås service (af forskellige årsager). 

Spørgsmålet er, hvor hurtigt der kan skiftes mellem IMSI. Uanset hvad er der en 

registreringstid som kan være kritisk og derfor ikke umiddelbart gør løsningen 

interessant. 

En anden multi IMSI service provider er Gemalto (ejes af Thales Group).  

9.4 Single IMSI, Multiple MSISDN (SIMM) 

Benyttes f.eks. til at have lokale numre i udlandet således at der kan kommunikeres til 

lokal takst, når SIM-kortet er i det pågældende land. Det er dog ikke interessant i denne 

sammenhæng, da der ikke opnås fordele i hjemmenetværket. 

 

9.5 Ordliste 

 

M2M Forkortelse for Machine to Machine. 

M2M er et begreb som stammer fra de første 

mobiltelefonsystemer der supporterede datakommunikation (i 

praksis GSM systemet). Kommunikationen er typisk sat op 

efter nærmere definerede kriterier der kan udløse en 

datakommunikationsoverførsel enten den ene vej eller begge 

veje. Ofte er der tale om alarmer eller statusmeddelelser. 

IoT Forkortelse for Internet of Things. 

IoT er et nyere begreb end M2M, men dækker over lidt af det 

samme selvom begrebet er bredere og også dækker over selve 

teknologierne og den evolution der er forudset vil ske, hvor 

der indbygges mulighed for kommunikation i langt mere 

udstyr end tidligere. 

I konteksten missionskritisk kommunikation kan IoT dække 

over eksempelvis sensorer indbygget i en branddragt til 

monitorering af temperatur, puls, lokation og om personen står 

op eller ligger ned. Det kan også være diverse 

statusmeddelelser og overvågning af køretøjer. 

Bonding Bonding eller på dansk sammenbinding er et begreb der 

dækker over, at datahastigheden kan øges ved at dele 

datastrømmen op over flere forbindelser og efterfølgende 

samle datastrømmen igen.   

 

 


