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 Sammanfattning 

Denna rapport är skriven med syfte att få en större inblick i vad polisens nya 

radiosystem RAKEL innebär för dess användare och då främst med betoning på 

polisverksamheten. Intresset fanns tidigt hos oss som blivande poliser då ämnet är 

högintressant då polisen befinner sig i inledningsfasen till det nya radiosystemet. 

Vi fick snabbt tag i mycket material när vi sökte på hemsidor och kontaktade 

nyckelpersoner på polismyndigheter samt övriga myndigheter som är inblandade i 

införandet. Denna information bestod dock till största delen om hur RAKEL är 

tänkt att fungera och om vad som är tanken med systemet. Vi ville gå ett steg 

längre och jämföra detta med hur systemet funkat hittills av dem som använt det. 

Här uppstod dock problem då det inte fanns någon information samlad angående 

de test man utfört och vilka problem som uppstått under provdriften av systemet. 

Vi fann dock några problem som vi kunde finna information om. Dessa problem 

som var ljudproblemen inne på LKC (länskommunikationscentralen) samt 

problem med basstationer under stormen Per jobbade vidare med. 

Utifrån detta har vi inte kunnat ta ställning till om systemet uppfyller de 

förväntningar och krav man haft. En återkommande kommentar hos dem vi varit i 

kontakt med och utifrån det skriftliga material vi haft tillgång till är dock att 

systemet kommer att underlätta polisens vardag.  
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1 Inledning 

Polisen är i dagsläget i full gång med införandet av ett nytt radiosystem, RAKEL. 

Som blivande poliser har man hört en del rykten om vad detta system kommer att 

innebära för oss. Ämnet är högaktuellt då man inom några år enbart kommer att 

använda det nya systemet och det gamla kommer att gallras ut. Men vad innebär det 

för oss och varför ska man ta bort ett system som redan finns. Det är av nyfikenhet 

vi känner att vi vill sätta oss in i ämnet och få kunskap om det kommande systemet. 

Ute på myndigheterna har vi fått känslan av att många varit avvaktande skeptiska 

till RAKEL. Om detta beror på okunskap eller att det ligger andra orsaker till grund 

vet vi inte. Uppfattningen hos oss är att tanken med systemet bådar gott och vi 

hoppas med hjälp av denna rapport kunna få vetskap och förståelse för hur systemet 

skall fungera och vilka problem som eventuellt finns och åtgärder mot detta. 

1.2 Bakgrund 

Polisens ökade behov av kommunikation såväl inom som utanför myndighetens 

väggar har medfört att tidigare radiosystem är föråldrat. Nya behov framkommer 

hela tiden vilket gjort att det gamla systemet inte håller måttet och behovet av ett 

nytt system är stort (Krisberedskapsmyndigheten, 2006). 

 Polisens krav på det nya systemet är bland annat ett driftsäkert och 

avlyssningssäkert system med bra täckning. Man vill även ha ett system med hög 

användarvänlighet och bra precision i funktionerna. Detta är några av de främsta 

och mest högaktuella anledningarna till att man behöver byta ut det gamla s70 och 

s80 systemet som inte längre kan leva upp till polisens behov. Utöver detta hade 

polisen stort behov av ett nytt system för att kunna fullfölja sin verksamhet, såsom 

slagningar i dataregisterdirekt på plats (Krisberedskapsmyndigheten, 2006). 

 Situationer som idag fungerar dåligt är större händelser så som kommenderingar 

eller en större olycka där flera olika aktörer medverkar. Exempel på aktörer kan vara 

räddningstjänst, ambulans, kustbevakning eller förvaret. Ett stort problem med 

samverkan i dagsläget är sambandssvårigheter mellan ovan nämnda aktörer.  Vid för 

många aktörer kan radion störas ut då systemet blir överbelastat vilket medför att 
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radion blir obrukbar. En redan svår situation kan snabbt förvärras med denna 

bristfälliga teknik. Detta är problem som inte får dyka upp vid en redan trängd 

situation där tiden är den viktigaste aspekten (Krisberedskapsmyndigheten, 2006). 

 Syftet med ett nytt radiosystem är att alla organisationer inom allmän ordning, 

säkerhet och hälsa skall ha ett gemensamt system. I dag finns ca 200 olika 

radiosystem inom dessa organisationer. Detta är ytterligare en av orsakerna till att 

RAKEL togs fram. Aktörer som ska ha tillgång till systemet är de som bedriver 

sådan verksamhet som måste fungera för att samhället inte skall rasa samman. 

Exempel på några av dessa aktörer är ambulans, räddningstjänst, polis, 

kriminalvård, vägverket, banverket, elbolag osv. Hela syftet med systemet är att få 

ett effektivt samarbete mellan aktörerna för att underlätta service och att snabbt få 

väsentlig information.(Krisberedskapsmyndigheten, 2007, c) 

Då man med dagens system inte kan hindra avlyssning kan man inte sända känslig 

information över radion då detta får till följd att obehöriga kan ta del av 

informationen. Detta medför att man fått hitta andra kommunikationsvägar för att 

kunna få och lämna information (Krisberedskapsmyndigheten, 2006). I dagsläget är 

man beroende av mobiltelefoner där man tar känslig information. Detta drar ut på 

tiden och kan innebära tid som man många gånger hade kunnat lägga på viktigare 

saker då många av situationerna en polis hamnar i är tidspressade. Mobilnätet är inte 

heller det säkert. En person med rätt kunskaper kan enkelt avlyssna mobiltrafiken.  

Med det nya systemet kan man sänka polisens beroende av mobiltelefoni. Detta 

genom att du som polis kan kontakta en annan RAKELanvändare direkt över 

radion. Stationerna kan även användas för att kommunicera med användare i det 

vanliga telefonnätet eller mobilnäten. För detta krävs dock att man är behörig. Syftet 

är dock att polisen inte längre skall vara beroende av flera kommunikationsmedel 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2006). 

Utifrån dessa ingångsvärden har intresset väckts för att titta närmare på ämnet för att 

ta reda på mer faktisk information och ta reda på vad vi får för pengarna som 

samhället satsar. 
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1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att få kunskap om hur RAKEL hittills har fungerat på de 

myndigheter som använt systemet för provdrift. 

1.4  Frågeställningar 

Vi har som mål under rapporten att besvara dessa frågeställningar: 

• Hur har RAKEL fungerat under provdriften? 

• Har RAKEL levt upp till förväntningarna? 

• Hur avlyssningssäkert är egentligen RAKEL? 

1.5  Avgränsningar 

När det gäller kontakter med myndigheter och med personal som arbetat praktiskt 

med Rakel på fältet kommer vi få begränsa informationssöket till Blekinge, Skåne 

och Kalmar län då dessa är de myndigheter som hittills har använt systemet 

praktiskt. 

1.6 Tillvägagångssätt 

Till en början sonderade vi terrängen genom att gå igenom material som vi fann på 

polisens hemsida, både på Internet och på polisens interna webbaserade Intranät. Vi 

tittade också på KBMs (krisberedskapsmyndighetens) hemsida då KBM är den 

statliga myndighet som förvaltar och bygger systemet. Vi tittade också på RAKELs 

hemsida.  

Vi kontaktade tre nyckelpersoner inom polismyndigheterna som har en betydande 

roll för införandet av RAKEL på respektive myndighet. Vilka vi tillfrågade om 

vilka problem man haft med systemet under provdriften. Vi har även varit i kontakt 

med RAKELenheten på KBM. De fick samma frågor som ovan och utöver detta 

några ytterligare frågor angående krypteringen. Det finns idag inte någon skriftlig 

utvärdering eller gemensamt forum med information hur provdriften hittills har 

fungerat.  
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Vi har under flertalet tillfällen under arbetets gång varit i kontakt med vår 

radiolärare på polisutbildningen i Umeå, som varit behjälplig med allt från att 

förmedla kontakter till teknisk information om RAKEL. 
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2 RAKEL 

RAKEL står för Radio Kommunikation för Effektiv Ledning och bygger på de 

tjänster som ingår i TETRAstandarden. RAKEL är det svenska namnet på systemet 

i Sverige men är i slutändan ett TETRAsystem. 

TETRA står för Terrestrial Trunked Radio. Att systemet är trunkerat innebär att 

systemet automatiskt själv väljer en lämplig ledig kanal då man ska sända. TETRA 

är en internationell standard som utvecklats för att klara kraven på hög driftsäkerhet 

och bra ljudkvallite. Många länder i Europa använder redan idag TETRAtekniken 

inom säkerhets- och skyddsmyndigheter. Runt om i världen finns i dagsläget 79 

olika system som bygger på TETRA teknik.  (krisberedskapsmyndigheten, 2007, a) 

Det är staten som äger systemet med delegerat till KBM att förvalta det. 

Här nedan är ett urval av olika mobilstationer som stödjer TETRA nätet. Polisen i 

Sverige har valt att satsa på Sepura då dessa har kunnat prestera de krav och 

önskemål polisen önskat. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Bilden visar ett urval av de handstationer som stödjer TETRA – nätet 

EADS 
(Nokia) 

Sepura Motorola 
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2.1 Krypterat system 

RAKEL sänder informationen via nätet krypterat (krisberedskapsmyndigheten. 2007 

b). Detta innebär att all information som sänds ej skall kunna avlyssnas utifrån och 

förhindra att obehöriga personer får del av den information som sänds. Detta bidrar 

till att polisen kan ta känslig information direkt på radionätet och inte behöver gå 

omvägar för att meddela och ta emot sådan information. I dagsläget sker mycket 

kommunikation över mobilnätet för att minimera riskerna med att information 

kommer ut till obehöriga. Mobilnätet går dock även det att avlyssnas med rätt 

kunskaper och detta visar att dagens alternativ ej fyller kraven. Tidigare analoga 

radiosystem kan lätt avlyssnas och polisen måste alltid tänka på vad man sänder 

över radion. Vilket i sin tur medfört att man fått hitta andra vägar att kommunicera 

för att förhindra att känslig information kommer ut. I slutet av 1990 talet gjorde man 

en bedömning att med den datorutveckling som var då skulle det dröja ca 30 år att 

knäcka krypteringen (Gustafsson). Systemet är utformat så att man alltid skall kunna 

hindra obehöriga att avlyssna nätet. Även då obehöriga kommit över utrustning som 

tillhör någon aktör med tillträde till systemet. Varje mobilstation har ett 

individnummer. Med hjälp av detta individnummer kan man på LKC snabbt avbryta 

denna stations tillträde till systemet (krisberedskapsmyndigheten. 2006 samt 

Bergqvist). Exempelvis kan detta utnyttjas då en polisman förlorat sin handstation. 

2.2 Täckning och ljudkvalité 

Tidigare radiosystem har haft problem med täckningen och ljudkvalitén. Med hjälp 

av digital teknik kan man filtrera bort störande bakgrundsljud vilket förstärker talet. 

Detta kommer väl till pass då polisen ofta befinner sig i bullriga miljöer som 

exempelvis olika trafikuppdrag när man står utsatt till.  Tidigare system var avsett 

främst för polisen medan RAKEL kommer att ha många aktörer. Detta medför att 

polisen kommer att ha kontakt där dagens polisradio saknar täckning då systemet 

kommer att vara mer utbyggt med syfte att fylla alla aktörers syften och krav. Även 

utrustningen är förbättrad mot tidigare. Står exempelvis polismannen i skogen och 

försöker sända till LKC via handstationen men sändningen är för svag sänds istället 

signalen via bilens station som har starkare sändningsmöjligheter. 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2006)  
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Systemet bygger på ett nät av basstationer. Varje basstation är ansluten via tråd till 

en växel som i sin tur har en direkt förbindelse via tråd med LKC. Förutsättning för 

att kunna kontakta centralen är att mobilstationen, fordonsmonterade eller 

handstationer, har kontakt med en basstation. Skulle basstationen vara avskuren från 

kommunikationen med växeln fungerar masten som ett relä mellan mobilstationerna 

i området vilket medför att stationerna kan fortsätta kommunicera med varandra. 

Däremot har man tappat möjligheten att få kontakt med LKC (Bergqvist). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Bilden visar hur RAKEL – systemet är uppbyggt 

  Varje basstation har så kallade Rack inprogrammerade och varje Rack innehåller 

fyra tidsluckor. En tidslucka är en trafikkanal där information sänds och skickas. En 

av tidsluckorna på varje basstation är en signaleringskanal. Denna tidslucka är alltid 

öppen och behandlar status, gps positionering samt har koll på de individnummer 

som har kontakt med nätet så att de är behöriga. Varje basstation är utformad att 

klara av åtta Rack och detta resulterar då i att stationerna klarar av att passa 32 

kanaler samtidigt (Bergqvist). 
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Bild 3. Bilden visar funktionen med Rack och tidskanaler vid basstationerna 

2.3 Talgrupper 

Tidigare system har varit besvärligt att använda då man varit tvungen att hålla reda 

på kanaler och frekvenser. Har en kanal varit upptagen fick man vänta på att den 

skulle bli ledig. RAKEL använder sig i stället av så kallade talgrupper och väljer 

automatiskt en ledig kanal för kommunikationen.  

I det dagliga arbetet används ett antal färdiga talgrupper i polismyndigheten. Det 

vanligaste är att talgruppen är geografisk, det innebär att alla poliser i ett geografiskt 

område nås av informationen. Vidare finns även talgrupper för exempelvis 

trafikpoliser, kriminalpoliser och helikoptrar (krisberedskapsmyndigheten. 2006. 

Samt 2007 c). 
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De som skapar tidskanalerna är från början RPS (rikspolisstyrelsen).  Därefter åvilar 

det LKC att ge behöriga användare tillträde till olika talgrupper genom att lägga en 

individ som antingen besökare eller permanent i en talgrupp (Bergqvist).. 

2.4 Funktioner 

Funktionerna finns väl beskrivna under referens krisberedskapsmyndigheten. 2007 

c.  

Ett annat stort problem med det gamla analoga nätet har varit känslighet för 

överbelastning. Vid stora händelser med mycket radiotrafik, exempelvis 

Göteborgskravallerna, har systemet fallerat på grund av för många användare. 

Systemet har också varit känsligt och lätt att störa ut. RAKEL är robust och har hög 

driftsäkerhet och man säger sig ha minimerat risken för driftstörningar genom att 

vital utrustning har dubblerats. Varje basstation är fristående och vid förlust av en 

station skall ändå kommunikationen fungera inom basstationens täckningsområde. 

Skulle det inte gå att få kontakt med någon basstation kan mobilstationerna ändå 

användas i så kallat Direct Mode läge. Detta innebär att stationerna kommunicerar 

direkt med varandra utan att gå via en basstation. Detta kan komma att användas vid 

exempelvis då man befinner sig utanför täckningsområdet eller att flera basstationer 

slutat fungera av någon anledning.  

Nedan beskrivs några av de viktigaste funktionerna. 

• Gruppsamtal – Är att likna med det tidigare områdesanropet. Man väljer en 

talgrupp och sänder. De stationer som ligger på samma talgrupp samt 

stationer som valt att skanna denna talgrupp hör ditt meddelande. 

• Individsamtal – Är som ett vanligt mobilsamtal. Men sker mellan två 

stationer. 

• Telefonsamtal – Innebär att man med stationen ringer en abonnent i det 

externa nätet. Ett samtal från externt nät måste kopplas till mobilstationen 

via en växeltelefonist. För att kunna ringa externt måste du fått denna 

behörighet. 
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• Datameddelanden (text) – Samma innebörd som ett SMS. Kan idag bara 

skickas mellan RAKEL stationer 

• Datameddelanden (status) – Korta meddelanden som är fördefinierade och 

standardiserade.  

• Datameddelande (läge) – Är i likhet med (status) fördefinierade. Dessa läges 

meddelande används exempelvis för att skicka ”på plats”, ”mat” ”upptagen” 

osv. 

• Nödsamtal – Nödsamtal är att likna vid tidigare nödanrop. Samtalet får 

högsta prioritet och om så krävs kopplas pågåenden samtal ner för att skapa 

resurser. Nödsamtal kan kopplas till LKC, extern abonnent eller till talgrupp. 

• Multianrop – Då LKC snabbt behöver få ut viktig information till samtliga 

enheter gör han ett multianrop (allanrop). Detta görs i en särskild talgrupp 

som kallas bakgrundsgrupp och som alltid skannas oberoende av vilken eller 

vilka talgrupper man valt och kan inte väljas bort. Denna talgrupp har hög 

prioritet och kan även komma att bryta pågående sändning vid behov. 

2.5 Utvecklingsmöjligheter 

Med RAKELsystemet kommer det i framtiden kunna vara möjligt för poliserna att 

göra slagningar i polisens olika register, skicka bilder, använda karta för 

positionering. Detta för att snabbt få svar och för att avlasta LKC. Tanken är också 

att Poliserna skall kunna göra avrapporteringar direkt ifrån mobilstationerna 

(krisberedskapsmyndigheten. 2006. Samt Bergqvist). 
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3  Resultat 

Vi har valt att presentera resultatet i tre avsnitt utifrån våra frågeställningar: 

• Hur har RAKEL fungerat under provdriften? 

• Har RAKEL levt upp till förväntningarna? 

• Hur avlyssningssäkert är egentligen RAKEL? 

3.1 Problem under provdriften 

Problemen med RAKEL sedan införandet för provdrift i Skåne 2006-04-03 

(Berggren) har varit få. (Gustafsson) Eftersom systemet inte varit fullt utbyggt, 

exempelvis har det saknats radiostationer i fordonen, har man heller inte kunnat 

testa det fullt ut. Vi har fokuserat på två problem som uppkommit under provdriften 

där vi funnit tillräckligt med information för att kunna yttra oss. Vi har dessutom via 

samtal och intervjuer fått ytterligare problem belysta men som vi valt att utelämna 

till följd av bristfällig information. 

3.1.1 Ljudproblemen inne i LKC 

De ljudproblem som förekommit har uteslutande handlat om problem inne på LKC. 

Där har man haft problemet att höra talmeddelanden från patruller ute på fältet. 

Dessa problem har funnits med redan från införandet av RAKEL och till en början 

kunde inte LKC vara med och använda RAKEL som det var tänkt. Man löste 

problemet provisoriskt under juli 2006 och gjorde då bedömningen att LKC kunde 

börja delta i provdriften av systemet. (Rikspolisstyrelsen. 2007) 

Sista januari 2007 beslutade polismyndigheten i Skåne i samråd med RPS och PIR 

(polisens införande av RAKELsystemet) att stoppa provdriften av RAKEL 

(krisberedskapsmyndigheten. 2007.d. samt Gustafsson).  Detta till följd av problem 

med hörbarheten mellan mobilstation och kommunikationscentralen var bristfällig. 
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Man gjorde bedömningen att med den ljudkvalitén som rådde äventyrades inte bara 

verksamheten utan även säkerheten bland de inblandade parterna. 

Konsortiet som bygger och ansvarar för driften av RAKELsystemet (bestående av 

Saab, EADS och Eltel Networks) har identifierat en trolig orsak till ljudproblemen 

inne i LKC. Ljudproblemet har kommit från DWS, som är en manöverapparat inne i 

LKC. Det är mjukvaran i DWS som varit problemet och man började genast 

utvecklingen av en ny mjukvara. (Krisberedskapsmyndigheten 2007, e) Genom 

KBM meddelade konsortiet redan den 5 mars 2007 att man tagit fram en ny 

mjukvara som var testad och klar för drift. Under vecka 10-15 2007 kommer polisen 

testa den nya mjukvaran i LKC och faller detta väl ut kommer polismyndigheten att 

återuppta provdriften någon gång under vecka 13-16. (Berggren) 

3.1.2 Stormen Per 

En händelse som ställde till problem under vintern var stormen Per som i januari 

2007 berörde Sveriges södra delar och påverkade RAKEL-systemet.  KBM kan 

konstatera att Skåne berördes knappt alls medan vissa basstationer i Kalmar och 

Blekinge län tappade kontakten med växeln en onaturligt lång tid. Dessa problem 

berörde inte användarna då den berörda delen av systemet ej ännu var i bruk.  KBM 

har inledningsvis gjort bedömningen att leverantören har haft brister i sin 

installationsrutin. Vissa viktiga åtgärder har helt enkelt inte blivit utförda som de 

skulle och därför påverkade stormen systemet på ett sätt som den inte borde. 

Konsortiet som är ansvarig för denna del har tillsatt en utredning med anledning av 

det som hänt och resultatet väntas redovisas längre fram genom KBM. 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2007, f) 

Man vet att de basstationer i Skåne som fanns med under etapp1, i 

uppbyggnadsplanen, var oberörda. All information om vad som hände under denna 

period finns lagrad i driftövervakningen datorer. Just nu avvaktar man utredningens 

resultat (Gustafsson). 
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3.1.3 Övriga problem 

Marie Bergqvist jobbar som radiolärare på polisutbildningen i Umeå och är också 

utbildad instruktör på det nya radiosystemet RAKEL. Vid samtal med Marie pratade 

vi om problem som tillstött under utbildningen av poliser för RAKEL. Hon säger att 

det funnits väldigt lite tid till att förbereda utbildningsdagarna. Ofta har 

instruktörerna fått stå i sista stund och planera lektionstillfällena och i vissa fall har 

det inte ens funnits handstationer till de poliser som skall ha utbildning på det nya 

radiosystemet. Handstationerna uppdateras ständigt med ny programvara men trots 

att alla handstationer skall ha samma programvara har det förekommit under 

utbildningsdagarna att inte alla handstationer har samma typ av programvara, vilket 

gör att till exempel menyerna kan se olika ut. Detta har ställt till med problem under 

undervisningen då det är svårt att tala om och visa hur något fungerar när vissa 

handstationer skiljer sig åt. 

3.2 Förväntningar 

Vid samtal med Marie Bergqvist svarar hon på frågan hur hon upplever att RAKEL 

levt upp till förväntningarna. Marie menar att hela införandet av RAKEL känns 

positivt och intressant. Hon menar också att det säkert kommer att fungera mycket 

bra när hela systemet är utbyggt och alla som jobbar med det har vant sig vid 

handhavandet. Marie är däremot kritisk då hon menar att man har haft alldeles för 

bråttom med införandet. Hon tror att det hade fungerat på ett mycket smidigare sätt 

om man hade gett en grupp ordentligt med tid och tillgång till systemet för att testa 

det ordentligt innan man tog det i bruk. I nuläget är det för stora frågetecken för 

användarna och de myndigheter som använder systemet vad det gäller 

handhavandemetodik. Det finns ännu ingen utvecklad eller testad 

handhavandemetodik för RAKEL och detta ställer givetvis till en hel del huvudbry 

till en början då man måste testa sig fram på olika sätt hela tiden.  

3.3 Tala ostört med RAKEL 

Vad det gäller avlyssningssäkerheten så måste vi förmoda att den är mycket god. 

Marie menar att det inte hittills har påvisats att någon har lyckats avlyssna RAKEL.  
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Vi har varit i kontakt med Mats Gustafsson som jobbar på RAKELenheten hos 

KBM. De säger samma sak som Marie, att det i deras vetskap inte finns någon 

organisation som ännu knäckt kryptot. Man menar från KBMs sida att man i nuläget 

inte har något problem med avlyssnig och detsamma gäller även status eller data 

som krypteras på samma sätt. Den största säkerhetsrisken som finns för tillfället är 

en påslagen radio med inloggningen klar, som via den mänskliga faktorn skulle 

kunna komma på villovägar menar man på KBM (Gustafsson). Men en station på 

villovägar kan som tidigare nämnts hindras tillträde till systemet via LKC.  

3.4 Kritisk granskning av resultatet 

De problem som vi stött på vad det gäller resultatinhämtningen till denna rapport 

har varit att det finns inga färdiga utvärderingar gjorda hur provdriften hittills har 

fungerat. Systemet har heller inte varit fullt utbyggt på de myndigheter som har 

använt RAKEL. Den fakta som vi har utgått ifrån har vi funnit nästan uteslutande på 

nätet. Det har rört sig om att följa nyhetsflödet via KBMs hemsida och RAKELs 

hemsidor på nätet och Intrapolis. De nyhetsnotiser som står där ser vi som mycket 

seriösa texter som skrivs av insatta i ärendet. Det som är anmärkningsvärt är att det 

är lätt att hitta en nyhetsnotis när något gått snett eller något nytt som skall hända. 

Det finns oftast då bra beskrivet vad som kommer att ske den närmaste tiden och 

vad man vill göra. Däremot sker det ingen återrapportering om detta under samma 

forum. Den informationen har vi funnit är på andra håll om vi ens funnit någon. 

Detta har gjort att de eventuella svar vi fått på de nyhetsnotiser som vi funnit har vi 

fått kontrollera noga varifrån texten kommer och vem som har skrivit den. I de fall 

vi inte funnit någon uppföljning på nyhetsnotisen får vi fråga oss hur stor händelsen 

egentligen var då det är svårt att bedöma endast utifrån en första inledande 

nyhetsnotis. 

Vi har därför valt att fokusera på två problem, ljudproblem i LKC och stormen Per, 

som uppstått under provdriften. Här har det funnits viss konkret information att 

hämta kring dessa händelser och även dokumenterad uppföljning har gjorts kring 

problemen.  
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Ett annat problem som gjort det svårt att få tag på information har varit att 

händelserna fortfarande är aktuella. Detta betyder att även om man i dagsläget har 

lösningen klar för sig har man ännu inte hunnit vidtaga lämpliga åtgärder. Man 

aktualiserar problemen men tar inte upp lämpliga åtgärder i dokumentationen. Till 

följd av detta har de forumen bristfällig information för att vi skall kunna bilda oss 

en objektiv bild av läget.  

Det är nästan omöjligt att i dagsläget ta reda på exakt hur mycket problem det varit 

med RAKEL under provdriften därför att det finns inget speciellt forum som samlar 

all information. Exempelvis när vi sökt igenom material kring RAKEL har vi 

upptäckt att det även funnits problem med handstationer. Informationen kring detta 

problem är inte väldokumenterat. Vi har inte funnit någon som hellst nyhetsnotis om 

detta men däremot några rader i PIRs nyhetsbrev nummer 11 som säger att 

problemet är löst men att man bytt ut samtliga levererade handstationer. Trots att det 

till synes verkar ha varit en ganska stor sak står det inget om det på nyhetsidorna. 

Detta gör givetvis att vi inte på långa vägar kan vara säkra på vilka problem som 

funnits under provdriften och hur omfattande dessa varit. Dessa typer av problem 

där det endast funnits någon indikation på problem har vi bortsett från då det varit 

alldeles för svårt att finna tillräckligt med fakta för att bilda oss en ordentlig 

uppfattning om läget. Detta gör att resultat blir ganska litet till ytan och vi berör 

endast ett fåtal problem. 
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4  Diskussion 

Då det inte finns någon konkret utvärdering av provdriften kan vi inte ta ställning 

till hur systemet klarat de förväntningar och krav man ställt på systemet. När vi tittar 

på vad RAKEL utlovar och jämför med hur det fungerat under provdriften är det 

svårt att dra några slutsatser då systemet inte är fullt utbyggt. 

En av RAKELs starka sidor har ju varit att man menar att RAKEL fungerar när 

övrig kommunikationssystem faller. Detta har dock visats innehålla brister då 

systemet påverkades redan av en mindre storm. Man jobbar dock hela tiden med 

problemen som uppstår och förbättrar systemet.  

Det skulle vara intressant att om några år skriva en ny rapport utifrån samma 

frågeställningar då systemet är i full drift samt att det då troligen finns utvärderingar 

om provdriften och införandet att ta del av. 

4.1 Slutsatser och förslag 

Efter att satt oss in i ämnet känner vi att vi verkligen inte kan kritisera 

RAKELsystemet utifrån den information som vi funnit. RAKEL verkar från 

grundern vara ett välbeprövat och seriöst system. Det bygger i grunden på 

TETRAteknik som nu används världen över av 79 länder. Detta bidrar till känslan 

av attt det är en framtidssatsning som inte bara kommer att hålla några år utan långt 

in i framtiden. 

Allting som är nytt innebär ”barnsjukdomar” och det är precis vad RAKEL har. Det 

man skulle ha kunnat önska sig är ju att de flesta av dessa problem som uppstått 

under provdriften borde ha varit testade och åtgärdade redan innan införandet. 

Problem som dålig hörbarhet i kommunikationscentralerna hos våra grannar i 

Finland har funnits sedan tidigare och detta borde man ha kunnat åtgärda innan 

införandet till Sverige.  

Problem kommer alltid att uppstå och det vikigaste är att man vidtar åtgärdar direkt 

när de dyker upp. Under utbyggnaden är det viktigt att åtgärda de problem som 

uppstår så att de polismyndigheter som står i startgroparna att införa RAKEL inte 
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får samma problem. Vi får dock känslan om att man inom en snar framtid  fått bra 

kontroll på systemet och när de senare myndigheterna kommer att införa RAKEL så 

kommer införandet gå smidigare. Ett nackdel är att man först i dagsläget håller på 

att installera de mobila RAKELstationerna i fordonen. Efter detta är systemet fullt 

utbyggt på de områden som fått fodonstationen inmonterad. 

En anledning varför man får tro att det kommer att fungera bra i framtiden med 

RAKEL är att det verkar finnas en bra och kompetent arbetsgrupp bakom hela 

utbygnaden av systemet. När problem uppstår har man på ett snabbt och effektivt 

sätt tagit tag i problemet och löst det. Just snabbheten från händelse till agerande 

och färdig lösning känns oerhört viktig i det här sammanhanget då det handlar om 

stora investeringar och hela landet skall konverteras till det nya radiosystemet. En 

stor försening i början medför förseningar genom hela utbyggnadskedjan till år 2010 

då hela systemet är tänkt att vara utbyggt. 

Vi anser att man haft för bråttom med att införa RAKEL istället för att se till att 

systemet var utprovat vid införandet. Detta för att minimera kommande problem. 

Exempelvis problemen som uppstod vid stormen Per eller ljudproblemen på LKC.
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RAKEL Etappmöte 23 januari, 2007 

Utkast: svar på förfrågan från 
Polisskolan Umeå 
 
 
Utkast över hur RAKEL som operatör ser på systemet 
 
Problem med införandet 
 
Frånsett problem med det rent upphandlingsmässiga så har utbyggnaden varit 
stressig men rullat på och trots förseningar från installatörerna gått bra. 
Man har uppföljningsmöte varje vecka med konsortiet och tar upp olika frågor 
som måste lösas. Ett sådant har t.ex. varit ljudkortsproblemen i 
operatörsterminalen hos LKC i Skåne. 
Det är nya frågor varje gång. 
Provdrift innan systemet formellt tas över är en hel månad så man vet att det 
fungerar enligt våra krav. 
 
Problem under drift 
 
Dritsorganisationen har utbildats för att ta hand om olika felkällor och rapportera 
stundligen till RAKEL centralt. Till en början var det en ganska liten skara 
personer som skötte detta. Numera är det fler som har utbildningen och det 
finns även ett web-baserat program som fel och åtgärder skrivs in i. 
Driften i övrigt har varit väldigt bra och man har inte särskilt många fel. 
 
Problem med stormen Per 
 
Utredningen om felen på systemet på grund av stormen Per pågår. Man har 
hittat några svaga punkter i förbindelsen till vissa basstationer. Däremot de 
basstationer som fanns i etapp 1 Skåne fungerade utmärkt. I Kalmar där man 
ännu inte hade några abonnenter uppstod avbrottet på förbindelsen till ett 
mindre antal basstationer. Även några basstationer i etapp 2 som ännu inte är 
driftsatta hade problem. 
Vi avvaktar utredningens resultat innan vi vet mer. All information finns lagrad i 
driftövervakningens datorer. 
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Problem med avlyssning 
 
Kryptot i luftgränssnittet är 128 bitar långt och det har ännu inte vad vi vet 
knäckts av någon utomstående organisation. För att bevara säkerheten måste 
en mobilstation hanteras på ett bra sätt. En påslagen radio med inloggningen 
klar utgör en säkerhetsrisk för obehörig avlyssning av trafiken med tanke på den 
mänskliga faktorn. Detta gäller all kryptoutrustning. I slutet av 90-talet 
bedömde säkerhetsexperter att det skulle ta 30 år att knäcka krypteringen med 
den datorutveckling som förutsågs då. Detsamma gäller nästan idag. 
Vi har ännu inga problem med avlyssning. Även status och SDS eller data 
krypteras på samma sätt. 
 
Problem och lösning av dessa 
 
Det är ett väldigt komplext system för oss som operatör att hantera. Vi har löst 
många mindre problem hittills och några större. När systemet är i drift och 
användarna kommer igång kommer vi troligen att hitta fler problem men ännu 
så ser vi inga stora problem som sänker systemet. 
Trafikkapaciteten är stor, tillgängligheten är bra men kan bli bättre och då med 
tanke på stormen Per med säkrare transmission och mer reservkraft vilket vi 
jobbar med sedan länge. Användarna i Skåne har varit nöjda frånsett ljudkortet i 
KC-terminalen. Utbildningen av användarna löper på. Applikationstillverkarna 
har kommit med i matchen och erbjuder nya funktioner som bärs av nätet och 
underlättar eller effektiviserar det dagliga arbetet för användarna. 
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