Ansøg om gratis tilslutning til SINE
Danske forsyningsselskaber som løser opgaver
af samfundskritisk karakter kan ansøge om gratis
tilslutning til SINE *

* jf. beredskabsbekendtgørelse for el og gas nr.1024/1025, se endvidere www.sikkerhedsnet.dk

SINE TIL ENERGISEKTOREN
Ved godkendelse som bruger på sikkerhedsnettet SINE opnås adgang til gratis anvendelse af
beredskabernes landsdækkende radiosikkerhedsnet for forsvaret, politi, brand, ambulancer etc.
Anvendelse af SINE vil nedsætte sårbarheden og styrke robustheden i den daglige drift, særligt
i krisesituationer, hvor eksisterende mobil- og satellittelefoner, samt landmobil radio ikke giver
den fornødne sikkerhed.
Nedenfor beskrives en række fordele for danske energiselskaber, som opnås ved anvendelse af
SINE sammenlignet med en privatejet kommunikationsplatform eller 4G/5G mobilnettet.
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Overordnet formål med implementeringen af SINE i Energisektoren
• Risiko- og sårbarhedsanalyser har konstateret sårbarhed ved nedbrud i 4G/5G mobilnettet
• Mobilnettet er ikke designet til garanteret funktion i en krisesituation
• Både det eksisterende 4G mobilnet og det nye 5G net har ikke nødstrømsforsyning i længere tid
• Ved implementering af SINE, kan sårbarheden reduceres til et absolut minimum på alle tider af
døgnet (24/7/365)
• Efter implementering af SINE kan alle, som er på vagt nemt, hurtigt og sikkert komme i kontakt med
hinanden, uanset om det er drifts-, vagt- eller beredskabspersonale. Dette gælder også kontakt til
branchekolleger og kontrolcentre
• SINE sikkerhedsnettet erstatter satellittelefoner, eksisterende analoge/digitale PMR radiosystemer
samt supplerende udstyr til mobiltelefoner

Sikkerheden på SINE
• SINE er et selvstændigt, digitalt, krypteret og landsdækkende radionet baseret på TETRA
teknologien. SINE sikkerhedsnettet har over 500 sendemaster med egen nødstrømsforsyning. Der er
dækning overalt i Danmark - til lands og vands, i skov og by - og i luften
• SINE sikkerhedsnettet anvendes dagligt af Forsvaret, PET, Politiet, Brandberedskab,
Beredskabsstyrelsen mf. i hele Danmark, fordi det er det sikreste offentlige kommunikationsnet, vi
har. Energisektoren kan nu få gratis adgang til dette net
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Hvad betyder det for dig?
• Ingen investering i infrastruktur - gratis tilslutning til SINE nettet. Kun eget indkøb af TETRA
terminaler
• Sikker kommunikation når mobilnettet er nede eller optaget (når intet andet virker)
• Fremragende dækning i hele Danmark
• Direkte kontakt til og bedre koordination med Beredskabet
• Kontakt til lokale energiselskaber og Energinets kontrolrum
• Bedre samarbejde/koordination internt mellem lokale organisationer, som f.eks. gas, el, vand, etc.
• TETRA radioterminaler, som er nemme at bruge og med op til 5 års garanti og service
• Masser af smart tilbehør, håndfrit udstyr etc. - også til ATEX miljøet
• TETRA terminalerne kan sende/modtage i ”Direct mode” (DMO) uden brug af infrastrukturen f.eks. i
kældre
• TETRA terminalerne kan ringe op/ringes op på mobilnettet, og erstatter således mobiltelefoner
• Mange unikke TETRA applikationer
-- PA - tryk på knappen og alle kan høre dig (gruppekald) – eller privat ”en til en” som ved mobiltelefoni
-- Alarmknap på radioterminalerne, samt GPS tracking
-- Automatisk “Man-Down” (ligger vandret) og ”Lone worker” (ikke hørt fra i længere tid)
-- Alarmer direkte i display efter ½ sekund –”real-time” løsninger
-- Mulighed for at sende alarm direkte til et tilknyttet kontrolcenter
-- Meget robuste, vandtætte radioterminaler – også til ATEX miljø
-- Radio Dispatch, positionering, optagelse af samtaler etc.
-- Klar, tydelig og høj lyd i højttaleren. TETRA terminaler har indbygget støjreduktion

• Fremtidssikring med innovative, værdiskabende løsninger for at optimere arbejdsgange, minimere
uheld og forbedre udnyttelsen af ressourcer
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Profilbrochure
https://celab.se/en/resources/brochure/profil-brochure-dk
Presse/Energinet
https://celab.se/en/news/press-release/energinet-and-celab-as-have-entered-an-agreement

Tag en snak med os om hvordan vi kan hjælpe
• Ved behov for yderligere information - eller hvis du har konkrete spørgsmål i forbindelse
med tilslutningen så står vi selvfølgelig til rådighed. Vi kommer gerne til et uforpligtende
møde med demonstration af mulighederne, samt udarbejdelse af en eventuel business plan,
finansieringsforslag mm.
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