
 

Page 1 of 2 

                               
        

    Pressmeddelande 3 dec 2007
  

 
Rakelsystemets tredje etapp är i drift 
 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har nu öppnat den tredje etappen av det gemensamma 
radiokommunikationssystemet Rakel. I och med detta täcker Rakel samtliga tre storstadsregioner och cirka 75 
procent av Sveriges befolkning. Först ut att ansluta till systemet i den tredje etappen är bland annat 
räddningstjänsterna i Storgöteborg och Strömstad. 
 

- Det här är en spännande period i Rakelutvecklingen. Polisen har gått över till Rakel som förstasystem i 
vissa regioner och ser klara mervärden. Vi har ett stort antal användare på väg in, bland annat 
kommuner och landsting, och närmar oss tio tusen aktiva abonnemang, säger Stefan Kvarnerås, 
vikarierande chef för Rakelenheten vid KBM. 

 
Den tredje etappen som nu öppnats, består av Hallands och Västra Götalands län. I denna region har 
Räddningstjänsterna i Strömstad och Storgöteborg hittills beställt abonnemang. Utöver det har ett antal 
organisationer anmält sitt intresse. Bland dessa kan nämnas länsstyrelsen i Västra Götaland, landstinget i 
Halland och kommunerna i Hylte, Halmstad, Laholm, Varberg, Alingsås och Falkenberg.  
 

- Att vi nu driftsatt etapp tre är en viktig milstolpe för utbyggnaden av Rakelsystemet, även om fyra 
etapper återstår. Rakel är inne i en expansiv fas och vi märker ett stort intresse från våra 
användarorganisationer, säger Stefan Kvarnerås. 

 
Utbyggnaden av Rakelsystemet i de återstående fyra etapperna fortgår enligt plan och Rakelssystemet kommer 
att vara färdigutbyggt i hela Sverige år 2010. 
 

Fakta Rakelsystemet: 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har ansvaret för att bygga, förvalta och utveckla det gemensamma radiokommunikationssystemet 

Rakel. Systemet är digitalt och ersätter successivt de cirka 200 mindre och större analoga system som använts hittills i Sverige. Systemet 

byggs av ett konsortium bestående av Saab, EADS och Eltel Networks, på uppdrag av KBM. Rakels användarorganisationer är aktörer i 

samhället inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa, som kan få uppdrag i en krishanteringssituation. Exempel är statliga myndigheter, delar 

av landsting och kommunala organisationer, men också privata aktörer som elnätsföretag och elleverantörer. Stora användargrupper är 

polis, räddningstjänst samt akut- och ambulanssjukvård.  

Utbyggnaden av Rakelsystemet sker i sju etapper över landet. Etapp ett, Skåne, Blekinge och Kalmar län blev klara under 2006. I augusti 

2007 öppnades den andra etappen bestående av Gävleborg, Kronoberg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland. Den sjunde 

och sista etappen i Norrbotten beräknas vara avslutad år 2010. 

Läs mer: www.rakel.info 

 

Fakta Krisberedskapsmyndigheten (KBM): 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med 

kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser. 

Myndigheten, som bildades 2002, sorterar under Försvarsdepartementet och har cirka 250 anställda i Stockholm och Sollefteå. 

Läs mer: www.krisberedskapsmyndigheten.se 

  

Eltel Networks är Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. 

Med sina närmare 8000 medarbetare, varav 2500 i Sverige, verkar Eltel Networks för att göra Europa starkare, tryggare och säkrare genom 

att tillhandahålla effektiva och innovativa lösningar. Läs mer på www.eltelnetworks.se 
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EADS Secure Networks är ett av världens ledande tillverkare av radio kommunikation, infrastruktur, mobilterminaler och tjänster för 

professionella användare. EADS Secure Networks tillhör affärsenheten Defence and Communication Systems (DCS), EADS "System 

House", och är en integrerad del av EADS division Defence & Security Systems (DS). Med en omsättning på omkring 5,6 miljarder euro 

under 2005 och ungefär 23 000 anställda i nio olika länder utgör EADS division Defence & Security Systems (DS) stöttepelaren för försvar 

och säkerhet inom EADS. År 2005 hade EADS en omsättning på 34,2 miljarder euro och omkring 113 000 anställda. Läs mer på 

www.eads.com/pmr 

 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil 

säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta 

kundernas förändrade behov.  Saab Communication, en del av Saab-koncernen, erbjuder kvalificerade kommunikationstjänster samt 

robusta tele-, data och radiokommunikationslösningar till försvars- och samhällssäkerhetsområdet -nationellt och internationellt. Läs mer på 

www.saabgroup.com 
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