Framtidens
kommunikationslösning
Nästa generations Rakel

Ett säkrare
samhälle
i en föränderlig
värld
Inledning
Samhällsviktiga aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, sjukvårdspersonal, och de som arbetar med basförsörjning av el, vatten, värme, trygghet och omsorg måste
ha tillgång till säkra, tillgängliga och robusta kommunikationslösningar. Dessa yrken handlar till stor del om att utbyta
information och dela lägesbilder. Dygnet runt året om delas
information, både inom den egna organisationen och med
kollegor utanför. Att arbeta tillsammans, det vill säga att
samverka, är en förutsättning för att kunna genomföra sina
samhällsuppdrag och hjälpa människor i nöd.
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När larmet går
När någon larmar 112 vid exempelvis en trafikolycka skickar operatör
via ledningscentral ett anrop med begäran om utryckning av blåljusfordon. Samtidigt samlar operatören in så mycket information som
möjligt om situationen. För att säkerställa denna kedja är det viktigt
att användarna har tillgång till en modern teknik som fungerar effektivt. Kommunikationen ska vara säker, tillgänglig och robust vilket
betyder att den måste fungera utan avbrott, dygnet runt året runt i
alla situationer och miljöer. Informationen som delas ska inte heller
kunna avlyssnas av obehöriga eller hamna i orätta händer. Avbrott i
kommunikationen är oacceptabla och tekniken ska fungera varhelst
aktörerna bedriver verksamhet - i luften, i tunnlar, i otillgänglig terräng,
till sjöss, i stadsmiljö eller på landsbygd.
Utöver ren blåljusverksamhet måste samhället ha tillgång till säkra
kommunikationslösningar när det kommer till förmågan att hantera
större väderpåfrestningar som exempelvis översvämningar och
snöstormar samt kunna upprätthålla en fungerande infrastruktur i
form av elförsörjning, transporter och kritisk telekomfunktionalitet.
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MSB:s uppdrag
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för
att säkerställa att samhällsviktiga aktörer har tillgång till de bästa
kommunikationslösningarna i dag och i framtiden. Tillsammans
med användare och leverantörer utvecklar MSB nästa generations
kommunikationssystem som på sikt ska ersätta dagens radiokommunikationssystem Rakel. Utöver funktioner för grupp- och
individsamtal ska det gå att överföra stora mängder rörlig bild och
data från exempelvis skadeplatser. Det kan exempelvis handla om
att i realtid överföra bilder från drönare eller kroppskameror till en
ledningscentral. Möjligheterna breddas och tjänsterna utökas med
det nya kommunikationssystemet vilket leder till effektivare och
snabbare insatser.

Radiokommunikationssystemet
Rakel används i dag av
samhällsviktiga aktörer inom
exempelvis vård, polisväsende
och räddningstjänst och är
främst byggt för tal. Systemet
stödjer inte de utökade behov
som dagens Rakel-användare
har givet den digitalisering och
teknikutveckling som har skett
sedan systemet utvecklades i
början av 2000-talet.
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Målet är ett modernt kommunikationssystem
för de som ska skydda samhället
Teknikutvecklingen går snabbt och det säkerhetspolitiska läget i
omvärlden förändras ständigt. Sedan arbetet med att införa radiokommunikationssystemet Rakel påbörjades i början av 2000-talet har
mycket hänt. De som arbetar för att upprätthålla ett tryggt och säkert
samhälle måste ha ett kommunikationssystem som ger dem förutsättningar att utnyttja teknikens alla möjligheter. Det ligger i hela samhällets intresse att deras insatser blir så effektiva som möjligt i syfte
att värna människors liv och hälsa. Aktörer som behöver samverka
med varandra vid olyckor, insatser eller andra samhällsstörningar ska
kunna kommunicera med varandra på ett modernt, säkert och smidigt
sätt. Ju mindre mängd manuellt arbete som behöver göras, desto mer
tid kan gå till att skydda samhället och människorna som lever i det.
Kommunikationssystemet måste fungera för vardagliga rutinmässiga
arbetsuppgifter likaväl som vid särskilda händelser och svårare påfrestningar på samhället och ytterst under höjd beredskap.
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Vad får användarna för funktioner och nytta
med ett nytt kommunikationssystem?
Den tekniska utvecklingen går snabbt. Allt fler samhällsfunktioner
digitaliseras och därmed minskar också toleransen för avbrott
och andra störningar. I dag kan robotar utföra operationer och
drönare kan leverera hjärtstartare eller läkemedel till en skadeplats. Möjligheterna är nästintill oändliga. Nästa generations
kommunikationssystem kommer att kunna hantera en rad nya
funktioner. Behovet av att kommunicera robust och säkert pågår
dygnet runt, året runt i en mängd olika situationer och miljöer.
Att staten fortsätter att skydda informationen i det nya kommunikationssystemet, så kallad statlig rådighet, är av yttersta vikt
för att informationen som överförs inte ska försvinna, hamna
i orätta händer eller utanför Sveriges gränser. Personuppgifter
och annan personlig information som läcker ut kan få förödande
konsekvenser för individen men även för samhället i stort.
Alla de unika funktioner som finns i Rakel i dag, som att prata
i grupp, kommunicera med ledningscentral och skicka nödanrop
på ett enkelt sätt kommer att säkerställas även i det nya kommunikationssystemet. Utöver det ska systemet klara att hantera
stora mängder data som överförs till och från olika typer av uppkopplade enheter som drönare, kroppskameror och sjukvårdsutrustning. Sveriges samhällsviktiga verksamhet kommer att få
möjlighet till effektivare informationsdelning för ledning och
samverkan vid händelser, kriser och andra olyckor. MSB brukar
likna det vid att krisberedskapen digitaliseras.
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Möjligheter med ett nytt kommunikationssystem:
Realtidsöverföring

Visuellt stöd med bilder och film, möjlighet att
streama i realtid.
Prioritet

Tekniska möjligheter att ge användare av systemet
företräde framför allmänheten vid hård belastning
kopplat till större händelser.
Statlig rådighet

Känslig användardata skyddas genom att staten äger
och har kontroll över delar av systemet som innehåller
användaruppgifter.
Modern design, lätta funktioner

Användarutrustningen kommer att likna moderna
mobiltelefoner avseende design, teknik och funktioner.
Sensorer

Teknikutvecklingen avseende nya och utvecklade sensorer
går fort framåt och kommunikationssystemet kommer
att kunna ta emot data från olika typer av sensorer såsom
radar, intelligenta kameror och avancerade mikrofoner.
Smidig och automatisk uppdatering

Det blir enklare att uppdatera utrustningen automatiskt
exempelvis när ny programvara finns tillgänglig. Ingen
manuell service krävs.
Tjänster & Appar

Smidigt användargränssnitt, intuitiva tjänster och appar.
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Exempel på scenario:
försvunnen person i fjällmiljö
I en situation där en person har försvunnit
och eventuellt är skadad och
befinner sig någonstans i
otillgänglig terräng blir flera
aktörer inblandade, som
fjällräddning, polis, SOS
Alarm och sjukvård.
Kanske även frivilligorganisationer.

Med ett kommunikationssystem som stödjer rörlig bild
och dataöverföring på ett säkert och robust sätt skulle
dessa möjligheter finnas för att underlätta insatsen:
• Bilder från drönare kan användas i letandet efter en saknad
person vilket underlättar för insatsledaren.
• Insatsledare kan enkelt kommunicera med alla som deltar i
insatsen och med kartstöd se var de befinner sig.
• Om ambulans behöver tillkallas kan ambulanspersonal kommunicera med räddningspersonalen eller patienten via ljud och bild.
• I ambulansen går det att kommunicera med mottagande sjukhus
så att all relevant data hamnar i patientens journal, exempelvis
blodstatus, ekg och puls. Baserat på informationen kan rätt
behandling och personal förberedas vilket underlättar för alla
parter. Det blir en snabbare hantering vilket är helt avgörande
när det kan handla om minuter och sekunder för att rädda liv.
• Väl framme på sjukhuset är både patienten och den mottagande
vårdpersonalen bättre förberedda för fortsatt vård.
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Varför behövs ett
nytt kommunikationssystem?
Dagens Rakel har nått bäst före-datum med anledning av den teknik
som systemet bygger på. MSB:s uppdrag är att lösa det behov som användarna har av ett modernt, robust, tillgängligt och säkert kommunikationssystem. Behoven växer och förändras med teknikutvecklingen.

Vägen framåt
MSB har påbörjat förändringsresan mot ett nytt kommunikationssystem som ska vara modernt, robust, säkert och anpassat efter
de behov som användarna har för att kunna utföra sina samhällsuppdrag så effektivt och säkert som möjligt. MSB har kontinuerlig
dialog med användarna i arbetet.
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Observera, från 2025 är denna tidsplan beroende av beslut från regeringen.
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MSB tar ansvar för helheten
MSB:s uppdrag är att leda och ansvara för resan till
slutmålet: ett nytt kommunikationssystem som på sikt ska
ersätta dagens Rakel. Parallellt med detta ska MSB även
förvalta och utveckla nuvarande Rakel hela vägen tills
det är avvecklat.

MSB strävar efter att kunna ta ett helhetsansvar som regelrätt
operatör för det nya kommunikationssystemet. Det inkluderar ett
större ansvar för drift och övervakning av systemet. Färre arbetsuppgifter ska läggas ut på avtal och staten får på så sätt ökad
kontroll över systemet.
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Användarnas behov står i fokus
MSB har kontinuerlig dialog med användarorganisationerna, deras
behov styr utvecklingen. MSB har även nära samarbete med andra
berörda myndigheter. Det kan handla om att utveckla tjänster,
appar och terminaler samt att ta fram metoder och riktlinjer och
skapa testmiljöer för det nya kommunikationssystemet. MSB ska
även vidareutveckla de olika forum för dialog och erfarenhetsutbyte
som användarna bjuds in till, så kallade samverkansforum.
Det är MSB:s ambition att övergången till det nya systemet ska
gå smidigt. MSB ansvarar likaså för framtida utbildningsbehov
och kompetensöverföring till det nya systemet.
Tjänsteutveckling
MSB kommer i anslutning till det nya kommunikationssystemet
erbjuda ett utbud av relevanta tjänster där det finns ett stort
intresse från flera användargrupper. Dessa kommer att vara utformade som appar och vara intuitiva i sin design. Mervärdet för
användarna blir att informationen som överförs via dessa tjänster
blir säkrare än i dag givet den statliga rådigheten. En gemensam
tjänsteplattform kommer att utvecklas där nya funktioner och
appar kommer att finnas tillgängliga.
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