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Pressemeddelelse 

Nyt fælles landsdækkende radiosystem i brug fra 2008 

Staten har den 29. juni indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S 
om  adgang til det nye landsdækkende radionet til beredskabet. Med indgåelse af 
 kontrakten er grundlaget for et bedre samarbejde på tværs af beredskaberne sikret. 
Kontraktsummen på i alt ca. 1,6 mia. kr. dækker mere end 10 års adgang for hele 
 beredskabet til et samlet net, herunder vedligeholdelse, drift, support m.v.

Politiet, det statslige redningsberedskab, de lokale redningskorps og øvrige dele af bered-
skabet får nu et bedre fundament for at kunne samarbejde på tværs – både i hverdagen 
og især ved større ulykker. Det nye landsdækkende radiosystem – SINE (SIkkerheds-
NEttet) – erstatter de over 100 forskellige radiosystemer, som beredskaberne i Danmark 
anvender i dag. 

”Vi er glade for, at udbudsprocessen nu er veloverstået, og at vi kan gå i gang med imple-
menteringen af det fælles net,” siger Henrik Pinholt, vicedirektør i Økonomistyrelsen. 
 
Bo Wassberg, administrerende direktør i Dansk Beredskabskommunikation A/S, udtrykker 
også tilfredshed med kontraktindgåelsen: ”Vi er meget glade for kontrakten og ser frem 
til den spændende og udfordrende opgave med at etablere nettet i Danmark i tæt samar-
bejde med de danske beredskaber.” 

Udover radionettet består det samlede radiosystem, SINE, af brugernes radioer og af det 
kontrolrumssoftware, som bruges til vagtcentralens arbejde med koordinering og styring 
af de forskellige indsatsopgaver. Udbuddet af kontrolrumssoftware forventes afgjort i 
efteråret, hvor også processen for køb af radioer besluttes. 

Brugernes erfaringer anvendes 
For at sikre at det kommende radiosystem lever op til brugernes behov, er udbudet 
gennemført i tæt samarbejde med repræsentanter fra de fremtidige brugere, herunder 
repræsentanter fra de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder, KL og Danske 
Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunder politiet, 
forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet. 

”Erfaringerne fra udlandet viser, at det er en krævende opgave at implementere et fæl-
les radiosystem. Dialogen med brugerne undervejs er af helt afgørende betydning for, at 
projektet bliver en succes. Det er også vigtigt, at alle arbejder konstruktivt med projektet 
og bidrager med egne erfaringer,” understreger Henrik Pinholt. 

Yderligere information:
www.oes.dk/beredskabsradio
Direktionssekretær Christian Gulholm, tlf. 41 18 97 05 eller e-mail: chg@oes.dk
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Fakta

Hvad kan det landsdækkende radionet?
Det nye net er designet til at fungere, også i ekstreme situationer med spidsbelast-
ning, hvor andre net typisk ikke vil fungere. Det kommende radionet kombinerer de 
vigtigste egenskaber fra traditionelle analoge beredskabsradioer med nyere mobil-
telefoni. Radionettet tilbyder bl.a.:
 •  Gruppeopkald og almindelige individuelle opkald 
 •  Dynamisk indlæggelse af grupper
 •  Mulighed for kommunikation på tværs af beredskaberne  
 •  God lydkvalitet – eliminering af baggrundsstøj 
 •  Dataoverførsel via IP teknologi 
 •  Prioritering af opkald 
 •  Sikring mod afl ytning 
 •  Overblik over mandskabets position via GPS
 •  Alarmkald

Nettet er dimensioneret, så der er kapacitet til fælles beredskabsindsatser selv ved 
større hændelser. Og når der virkelig er tryk på, sikrer prioriteringen, at de livsvigtige 
opkald altid kommer igennem.

Pilotdrift og implementering
Det første område, der får implementeret SINE i pilotdrift bliver Lolland-Falster, 
hvilket forventes at ske i første halvdel af 2008. Alle relevante dele af beredskabet 
vil deltage, herunder politi, de kommunale beredskaber på Lolland-Falster, Kyst-
redningstjenesten, det præhospitale beredskab, Hjemmeværnet og Beredskabs-
styrelsen. 

Efter pilotdriften vil nettet blive rullet ud region for region i resten af landet. Nettet vil 
blive testet i hver region. Den forventede udrulning afhænger blandt andet af, at disse 
test forløber tilfredsstillende. Den forventede tidsplan er:

 •  2. halvår 2008: SINE sættes i drift i Region Sjælland
 •  1. halvår 2009: SINE sættes i drift i Region Hovedstaden, 

Region Syddanmark og Region Midtjylland
 •  2. halvår 2009: SINE sættes i drift i Region Nordjylland
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