
 
 
 
 

 

 

Om RAKEL: 
• Rakelsystemet sparar resurser för stat, landsting och kommun genom den 

effektivisering som uppstår när blåljusmyndigheterna samordnar sin 
kommunikationsinfrastruktur. Skydds- och säkerhetsmyndigheternas 
medarbetare kommer att kunna göra bättre insatser snabbare vid stora 
och små olyckor, sjukdomsfall, bränder och andra händelser där 
blåljusmyndigheternas insatser behövs. 

• Användningen kommer att rädda åtskilliga människoliv, och förhindra att 
ännu fler drabbas till följd av otillräckliga och för sent gjorda insatser. 

RAKEL är en förkortning av "Radiokommunikation för effektiv ledning". För 
mer information om RAKEL se www.krisberedskapsmyndigheten.se. 

Om Konsortiet Saab, Nokia och Eltel Networks erbjudande: 
En beprövad nationell infrastruktur som tillgodoser ansvariga civila, 
beredskaps- och militära myndigheters behov av säker radiokommunikation. 
Lösningen innebär effektivare dagligt arbete för användarna så att de offentliga 
medlen kan användas till kärnverksamheterna. Lösningen kommer att bli ett 
verktyg för att samordna myndighetsresurser för att nå bästa effekt vid varje 
insatstillfälle och en framtidssäkrad teknik och organisation. Konsortiet bidrar 
till utveckling av den svenska och nordiska kompetensen inom området 
radiokommunikation och avancerade användarapplikationer. Lösningen är 
kostnadseffektiv – med sund balans mellan investerings-, implementerings- och 
driftskostnader.  

Om Saab (www.saab.se) 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig 
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets-
kompetenser och resurser för systemintegration. Exempel på områden där Saab 
är djupt involverade och har en stor kompetens är inom det nätverksbaserade 
försvaret, leveranser till skydds- och säkerhetsmyndigheterna samt för civil 
beredskap. Ytterligare exempel är systemleveranser inom telekommunikations- 
och informationsområdet till näringsliv och offentlig sektor där både tele- och 
radioteknik utnyttjas för en mängd olika applikationer. 

Antal anställda: 13 600  
För mer information om Saab, kontakta presschef Peter Larsson, 0734-18 00 18, 
e-post peter.larsson@saab.se. 

Om Nokia (www.nokia.se) 
Nokia är världsledare inom mobil kommunikation och driver tillväxten inom den 
mobila marknaden i stort. Nokia hjälper människor att kommunicera med 
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varandra och få tillång till den information de behöver genom användarvänliga 
och innovativa produkter som mobiltelefoner, terminaler och lösningar för 
bildkommunikation, spel, media, företagslösningar. Nokia erbjuder utrustning, 
lösningar och tjänster för mobiloperatörer samt andra affärsverksamheter. 
www.nokia.com 

Antal anställda: 52 000 
För mer information om Nokia, kontakta Anna Svensson 0709-93 85 05, 
e-post anna.svensson@nokia.com 

Om Eltel Networks (www.eltelnetworks.se) 
Eltel Networks har inom området Public Safety ett omfattande samarbete med de 
organisationer som ytterst ansvarar för samhällets säkerhet, organisationer som 
till exempel Rikspolisstyrelsen, SOS Alarm AB, Räddningsverket, kommunala 
räddningstjänster och Krisberedskapsmyndigheten. Genom mångåriga drift- och 
underhållsuppdrag åt Luftfartsverket har Eltel Networks erfarenhet av att svara 
upp mot exceptionella krav på säkerhet och tillförlitlighet.  

Vid årsskiftet samlade Swedia Networks och Eltel Networks sina resurser i en 
gemensam koncern. Från och med den 1 januari verkar de tillsammans 
under namnet Eltel Networks. I och med sammanslagningen skapar vi en ny 
bransch - infranetbranschen och bildar norra Europas ledande infranet-grupp. 
Företaget planerar, bygger och underhåller el-, tele- och mobilnät som är 
livsviktiga för samhället. 

Antal anställda: 5200  
För mer information om Eltel Networks, kontakta Peter Sundin 070-579 79 30, 
e-post peter.sundin@eltelnetworks.com. 

 


