
Så förstärker vi vid 
större händelser
Till dig som använder Rakel och behöver 
veta vilka förstärkningsresurser som finns



Vilka verktyg finns för tillfällig 
nätförstärkning?
Rakelnätet är byggt för att ha en hög och jämn 
nivå av utomhustäckning med fordonsradio
terminaler. Om något inträffar på en plats där det 
saknas täckning i Rakelnätet, eller där täckningen 
är svag, kan MSB fatta beslut om att använda något 
av MSB:s verktyg för tillfällig nätförstärkning. 

MSB har flera verktyg för tillfällig nätförstärkning, 
varav mobila basstationer är ett. De mobila bas
stationerna är ett komplement till övriga verktyg 
för nätförstärkning och finns i flera modeller. 
Enheterna kan transporteras med exempelvis last
växlare, personbil eller helikopter.

Förfrågan görs enligt framtagen rutin via MSB:s 
tjänsteman i beredskap (TiB).

Metoder som du själv kan använda för att 
förstärka täckningen är gateway och repeater.

Läs mer på msb.se/rakel

http://msb.se/rakel


Fungerande kommunikationer och samband är 
avgörande för att insatser ska fungera effektivt när 
större händelser inträffar. 

Vad är förstärkningsresurser?
Vid större händelser där ordinarie resurser inte 
räcker till kan MSB stödja med förstärkningsresurser. 
Dessa är möjliga att efterfråga och ansöka om. 

Vilka förstärkningsresurser finns för att 
stärka kommunikation och samband?
Följande resurser finns:

• Sambandsledarpool
• Terminalpool
• Verktyg för tillfällig nätförstärkning



Vad är sambandsledarpoolen?
MSB:s sambandsledarpool består av utbildade och 
rutinerade sambandsledare som kan sättas in som 
en extra förstärkning vid större räddningsinsatser 
för att upprätta ett hållbart samband. Det är 
räddningsledaren som tar beslut om att ansöka om 
resurser från sambandsledarpoolen. 

 ¨ Har du gjort upp en plan för vilka aktörer du 
ska samverka med vid en större händelse?

 ¨ Tänk på att den som normalt leder sambandet 
kan behöva lösas av vid en större händelse, 
finns det någon eller flera som kan ta vid?

Det är räddningsledaren som via länsstyrelsen 
ansöker om förstärkning från sambandsledar
poolen. Ansökan ställs till tjänsteman i beredskap 
(TiB) hos MSB. 

Ett fungerande samband påverkar insatsens 
resultat.



Vad är terminalpoolen?
MSB:s terminalpool består av Rakelterminaler för 
utlåning vid större räddningsinsatser. Terminalerna 
är förprogrammerade med nationella samverkans
talgrupper. Det är räddningsledaren som avgör om 
det behövs extra terminaler.

 ¨ Är era terminaler rätt programmerade 
med nationella samverkanstalgrupper? 

 ¨ Har ni tillräckligt många terminaler 
utifrån ert uppdrag?

 ¨ Övar ni Rakel regelbundet?

Det är räddningsledaren som ansöker om förstärkning 
från terminalpoolen. Ansökan ställs till tjänsteman i 
beredskap (TiB) hos MSB.

Det är ditt ansvar att ha relevant kunskap om 
Rakel och utrustning anpassad för er verksamhet.



Läs mer om MSB:s förstärkningsresurser 
msb.se/forstarkningsresurser
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