Säkra din
kommunikation
Information från MSB till dig som arbetar med teknisk service i kommunen

Umeå Energi har säkrat
direktlinje till driftcentralen


Sidorna 8–9

För distributionselektrikerna hos Umeå Energi är fungerande kommunikation med kollegor och driftcentralen absolut nödvändig vid störningar och större händelser. Annars kan det bli farligt för både oss själva och våra
kollegor eftersom vi arbetar på elnät med hög spänning, konstaterar Birgitta Hellman. Vid felsökning och när vi åtgärdar elavbrott måste vi hela tiden ha korrekt information för att kunna arbeta vidare.

Trygghet vid arbete
i hårt fjällväder
Nodavas rörläggare här i Idre-Särna
utrustades med Rakel under vintern
2012/2013. Sträng vinterkyla, snöstormar
och andra extrema väderförhållanden
ger dem då och då rejäla utmaningar
samtidigt som tusentals fjällturister för
väntar sig att vatten och avlopp fungerar
dygnet runt, alla dagar på året.
Sidorna 3–5


Ett säkert val för
telematik och
fjärrstyrning
Dricksvatten
tillhör förtroende
branschen

Sidorna 10–11

E.ON Elnät har valt Rakel för telematik
och kan idag fjärrstyra över 200 frånskiljare i sitt nät för att snabbt kunna
göra omkopplingar.
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umeå Energi har säkrat
direktlinje till driftcentralen
Sidorna 9–10
För distributionselektrikerna hos Umeå Energi är fungerande kommunikation med kollegor och driftcentralen absolut nödvändig vid störningar och större händelser. Annars kan det bli farligt för både oss själva och våra
kollegor eftersom vi arbetar på elnät med hög spänning, konstaterar Birgitta Hellman. Vid felsökning och när vi åtgärdar elavbrott måste vi hela tiden ha korrekt information för att kunna arbeta vidare.

Trygghet vid arbete
i hårt fjällväder
Nodavas rörläggare här i Idre-Särna
utrustades med Rakel under vintern
2012/2013. Sträng vinterkyla, snöstormar
och andra extrema väderförhållanden
ger dem då och då rejäla utmaningar
samtidigt som tusentals fjällturister förväntar sig att vatten och avlopp fungerar
dygnet runt, alla dagar på året.
Sidorna 3–5

Ett säkert val för
telematik och
fjärrstyrning
Dricksvatten
tillhör förtroende
branschen

E.ON Elnät har valt Rakel för telematik
och kan idag fjärrstyra över 200 frånskiljare i sitt nät för att snabbt kunna
göra omkopplingar.

Sidorna 10-11
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Denna tidning har producerats av
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB).

Om Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap (MSB)
MSB:s uppgift är att utveckla och stödja
samhällets förmåga att hantera olyckor och
kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger
händelser och att vi är beredda när de
inträffar. När en allvarlig olycka eller kris
inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att
samhället lär sig av det inträffade.
MSB arbetar
• genom kunskapsuppbyggnad, stöd,
utbildning, övning, reglering, tillsyn
och eget operativt arbete
• i nära samverkan med kommuner,
landsting, myndigheter, företag och
organisationer
• för att uppnå ökad trygghet och säkerhet
på alla samhällsnivåer – från lokalt till
globalt.

MSB ansvarar för Rakel
Staten äger Rakelsystemets infrastruktur. MSB ansvarar för utbyggnad, drift,
förvaltning och utveckling av Rakel. Rakel
är vårt nationella kommunikationssystem
för samverkan och ledning. Det har byggts
ut i hela Sverige för att stärka samhällets
krishanteringsförmåga och underlätta den
dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning,
säkerhet eller hälsa.

Text: Katarina Averås
Foto: Katarina Averås, Johan Eklund,
Victoria Enbäck, Johan Marklund
Formgivning: Advant Produktionsbyrå
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
651 81 Karlstad

Du har rätt till en
säker kommunikation
När väckarklockan ringde i morse visade utomhustermometern två grader. Inte så
kallt kan tyckas, men ändå en viss kontrast mot sommarens ljumma morgnar, ljus
genom gardinerna och fågelkvitter. Men vad gör väl det när jag kan tända lamporna,
njuta av en het kopp kaffe och inomhustermometern visar behagliga 22 grader?
Saker i vardagen som vi tar för givna men som innebär en smärre personlig katastrof om det inte fungerar. Den här tidningen riktar sig särskilt till dig som arbetar
med teknisk service i kommunen. För att du är så viktig för att samhället ska fungera.
Det är också därför du som aktör med ansvar för samhällsviktig verksamhet har
rätt att använda Rakel, vårt nationella kommunikationssystem. För att du har rätt
till en kommunikationslösning som inte påverkas av hur många som använder det
publika telefonnätet eller om det saknas täckning. En kommunikationslösning som
bidrar till en tryggare och effektivare arbetsmiljö.
– Vi brukar säga att vi jobbar i förtroendebranschen, säger Lars Svensson som är
verksamhetschef för dricksvattenförsörjningen på Skåne Blekinge Vattentjänst AB.
På sidorna 10–11 kan du läsa om på vilka sätt de tycker att Rakel möter deras
behov av säker och robust kommunikation för att felsökning, reparationer och underhåll ska fungera.
På sidorna 3–5 kan du läsa om Nodavas rörläggare i Idre-Särna som ansvarar för distribution av både dricks- och avloppsvatten. Den friska fjälluften lockar tusentals
turister som förväntar sig att vatten och avlopp fungerar dygnet runt, alla dagar på
året. På Nodava ser man flera fördelar med en mer frekvent användning av Rakel.
För Umeå Energi AB är en fungerande kommunikation med kollegor och drift
centralen absolut nödvändig vid störningar och större händelser. När ingen annan
kommunikationsväg fungerar kan de lita på Rakel. På sidorna 8–9 kan du läsa mer
om vad Birgitta Hellman och Peter Sandström, som är distributionselektriker på
Umeå Energi Elnät, säger om vikten av kommunikation i deras yrke.
E.ON Elnät levererar el via ett elnät som räcker tre varv runt jorden. Oberoende av
glesbebyggelse och tuffa väderförhållanden ska elleveransen flyta utan störningar.
Per Clasén som är ansvarig för bolagets tekniska kommunikation berättar att säkerheten alltid kommer i första hand för dem och att Rakel går i linje med det tankesättet.
Jag hoppas att du blir nyfiken på Rakel och vill veta mer om hur vårt gemensamma
nationella kommunikationssystem kan göra nytta i din verksamhet. Tveka inte att
ta kontakt med oss som jobbar med Rakel och ledningssystem hos MSB. Vi jobbar för
din skull genom att ge stöd genom hela processen från de första funderingarna fram
till beslut, genomförande och förvaltning.
Vi hörs och ses!

Tel 0771-240 240
www.msb.se
Publ.nr: MSB753 - november 2014
Håkan Brood

Enhetschef för marknadsföring och kommunikation
på Rakel och ledningssystem, MSB
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Rörläggarna hos Nodava, Norra Dalarnas Vatten & Avfall, använder och kommunicerar i Rakel sedan vintern 2012/2013.

De säkrar vatten och avlopp
för Idres fjällturister
Nodavas rörläggare här i Idre-Särna utrustades med Rakel under vintern 2012/2013.
Sträng vinterkyla, snöstormar och andra extrema väderförhållanden ger dem då och
då rejäla utmaningar samtidigt som tusentals fjällturister förväntar sig att vatten och
avlopp fungerar dygnet runt, alla dagar på året.

Läs mer på
nästa uppslag
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Rörläggaren Göran Holmström.

Molnen ligger lågt den här dagen. Toppen av den

karaktäristiska fjälltoppen Städjan gömmer sig där
bakom. Vägen från Idre by leder stadigt uppför mot
Idrefjälls turistanläggning, hotellen och stugbyarna
högre upp på sluttningarna. Både till höger och vänster om vägen pågår nybyggen.
De flesta husen i Fjällbäckens stugby är redan klara
för inflyttning, medan det helt nya området Himmelfjäll fortfarande mest består av byggklara tomter. En
mindre hjord renar betar lugnt nära den nedre liftstationen.
Kent Eriksson är arbetsledare för Nodavas rörläggare i Idre-Särna. De ansvarar för distribution av både
dricks- och avloppsvatten.
De senaste fyra åren har en stor del av deras dagliga
arbetsuppgifter handlat om att bygga ut VA-nätet i
fjällen. I den här delen av Älvdalens kommun bor
bara ungefär 2 400 fasta invånare. Men tillströmningen av turister ställer långt högre krav på tillgänglig
kapacitet.
– Här finns idag 25 000 turistbäddar och ytterligare
8 000 tillkommer när de här byggena är klara, säger
Kent och sveper med handen över landskapet. Vi har
valt att bygga nytt i egen regi.
– Vi måste klara både säsongstopparna och variationerna över dygnet, konstaterar han. De flesta besökare belastar VA-nätet ungefär samtidigt, som allra
mest från det att liftarna stänger vid 17-tiden och
fram till 19.30.
Förutom att lägga nytt VA-nät ansvarar de för jourberedskap och underhåll av de befintliga ledningarna.
Det går knappt att tänka sig hur många kilometer
ledningar det handlar om.
Nodava använder och kommunicerar i Rakel sedan vin-

tern 2012/2013. Än så länge är det främst ett komplement till mobilen, men de kan se flera fördelar med
en mer frekvent användning.
– Det finns en propå från Länsstyrelsen att vi ska
vara rustade för säker kommunikation, säger Kent

Den externa mikrofonen är mycket värdefull, tycker rörläggaren Olof Spånberg. Med denna inkopplad kan jag fortsätta att jobba med båda
händerna fria.

”

Det finns en propå från Länsstyrelsen att vi
ska vara rustade för säker kommunikation,
säger Kent Eriksson. Eftersom våra kommuners
räddningstjänster redan var anslutna till Rakel
var det naturligt för oss att välja samma system.

Eriksson. Eftersom våra kommuners räddningstjänster redan var anslutna till Rakel var det naturligt för
oss att välja samma system.
Klimatet i norra Dalarna ger utmaningar. De måste
vara förberedda inför vinterkyla, snöstorm och annat
extremväder. Rörläggarna Göran Holmström, Mikael
Nilsson och Olof Spånberg har varit med om och hanterat de flesta svåra situationer. Kunderna förväntar
sig att de klarar att leverera 24 timmar om dygnet,
varje dag på året.
– Fryser det i ledningarna händer det att de dess
utom går sönder och orsakar vattenläckor, säger Mikael
Nilsson. Att spåra dem kan liknas vid ett detektiv
arbete. Vi får lyssna, samla in information och försöka tolka förändringar samtidigt som vi jobbar med
felsökning.
De väljer själva om de vill prata med någon kollega
individuellt eller med flera samtidigt. Genom att använda de förprogrammerade talgrupperna i Rakel kan
alla som jobbar med en felsökning få samma information direkt. Den som behöver hjälp eller förstärkning
ropar ut i gruppen, och slipper därmed att ta tid till
att ringa runt till flera olika kollegor.
– När vi har en grävare igång på marken och en i
grävmaskinen är det enklare för dem att prata i Rakel
än att försöka använda teckenspråk, konstaterar Kent
Eriksson.

Täckningen får också lovord.

– Den är suverän, säger Göran Holmström. Och ljudet
är alltid klart och tydligt. Det spelar ingen roll var vi
är så hör man hur bra som helst.
Olof Spånberg tycker att den tillhörande mikro
fonen underlättar arbetet.
– Då kan jag fortsätta att jobba med båda händerna
samtidigt som jag kommunicerar i Rakel. Ska jag
stänga en ventil till exempel, då kan jag inte hålla i
en telefon på samma gång.
De är överens om att de fortfarande har en del att
lära om Rakel. De vill gärna testa fler funktioner och
hitta rutiner för användning inte bara i krissituationer
utan också i vardagen. Nödknappen kommer på tal.
– Den funktionen kan ju faktiskt vara riktigt bra när
vi har beredskap och behöver ge oss ut på egen hand
för att kolla upp något, konstaterar Olof Spånberg.

Nodava AB
Nodava betyder Norra Dalarnas Vatten & Avfall. Bolaget
bildades 2010 och samägs av Älvdalens, Mora och Orsa
kommuner. Nodava har cirka 70 medarbetare som jobbar
med bland annat vattenverk, reningsverk, återvinnings
centraler samt anläggning, underhåll och reparation av cirka
14 500 kilometer vatten-, avlopps- och dagvattenledningar.
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Kent Eriksson (till vänster) är arbetsledare för Nodavas rörläggare
i Idre-Särna. Tillsammans med rörläggarna Olof Spånberg, Mikael
Nilsson och Göran Holmström ansvarar han för att fjällturisterna
har fungerande vatten och avlopp även om hårt vinterväder ställer
till besvär och avbrott.
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”Rakel möter
viktiga behov”

– Jag håller regelbunden kontakt med de kunder
som redan använder Rakel och tar nya kontakter med
organisationer som är behöriga att använda systemet
eftersom de ansvarar för samhällsviktiga verksamheter.

Carin Malmberg arbetar som kund
ansvarig på Rakel och ledningssystem på
MSB. Hon finns med som ett stöd genom
hela anslutningsprocessen från de första
funderingarna kring Rakel fram till beslut,
genomförande och förvaltning. Här får
hon sex snabba frågor!

– Intresset har varit stort inom socialtjänst, vård och
omsorg, men vitt skilda verksamheter som kommunala flygplatser, energibolag, teknisk service som till
exempel VA och avfallshantering ser också nytta med
Rakel. På vissa håll har man kommit långt och inom
flera kommuner finns idag vana Rakelanvändare.
– Nu vill vi fokusera lite extra på den tekniska sidan
med aktörer inom till exempel samhällsbyggnad,
fastighets- och bostadsförvaltning, vatten och avlopp,
gata och park och elförsörjning.

Vad innebär din roll som kundansvarig?

2

Allt fler kommuner ansluter sig och ser fördelar med
att använda Rakel i sin dagliga verksamhet, inte bara i
kris. Vilka verksamheter kommer du främst i kontakt med?

3

Vilka av deras behov kan Rakel möta?

– Rakel är till exempel uppskattat inom jourverksamhet och för dem som arbetar ensamma. Många
behöver ge sig ut i svårtillgänglig terräng oavsett
väderförhållanden eller tid på dygnet. Rakel är även
känt för suverän täckning samt klart och tydligt ljud.
Det finns också en larmfunktion för nödsituationer,
så Rakel kan även fungera som personlarm.
– Med Rakel kan ensamarbetande alltid ha en säker
kommunikationskanal med en ledningscentral och
andra arbetskamrater. Rakelmobilen är dessutom
robust och klarar tuffa tag, damm och fukt utan
problem.
– Rakel kan användas i direktmod, DMO, ungefär
som en Walkie-Talkie. Det innebär att även om ett
arbetslag jobbar i en tunnel eller i en källare där
mobilerna inte har täckning, kan de hålla kontakt
med varandra.

”Jag får möta så otroligt många duktiga och engagerade människor
som ansvarar för samhällsviktiga funktioner”, säger Carin Malmberg
som är kundansvarig på Rakel och ledningssystem på MSB.

4

Rakel lyfts ofta fram som ett verktyg som underlättar
samverkan. Hur går det till?

– Genom att kommunicera i talgrupper kan flera få
samma information samtidigt. Till vardags kan det
vara ett så enkelt behov som att man behöver för-

stärkning, saknar ett viktigt verktyg eller en reservdel. Då slipper man ringa runt och kan istället gå ut
med en allmän förfrågan på den egna talgruppen i
Rakel och få svar direkt.
– Vid större störningar i samhället berörs nästan
alltid kommunal verksamhet som vägnät, dricksvatten-, avlopp- och elförsörjning. Med Rakel är det
möjligt att samverka över organisationsgränser. Vid
stora störningar behövs kanske samhällets samlade
resurser – då måste kommunikationen fungera!

5

Nämn någon fråga du brukar få om Rakel du vill passa
på att svara på här.

6

Till sist – varför tycker du att det är så roligt och intressant att jobba med Rakel?

– Intresset ökar definitivt då jag berättar att Rakel
bygger på en europeisk standard, Tetratekniken, som
används världen över. Våra nordiska grannländer och
de flesta europeiska länder har också valt Tetrasystem för aktörer som arbetar med skydd och säkerhet.
– Det pågår två EU-projekt i syfte att förena de olika
systemen – ett specifikt mellan Norge och Sverige,
där samarbetet längs hela gränsen blir möjligt via
Nödnett/Rakel 2016.

– Jag får möta så otroligt många duktiga och engagerade människor som ansvarar för samhällsviktiga
funktioner. De är vardagshjältar, det är dem vi alla
litar till i vardagen men också när det händer något
som sätter de vanliga rutinerna ur spel. Jag vill bidra
till att Rakel används mer inom all samhällsservice.
För att underlätta och göra deras arbete mer effektivt,
säkert och tryggt.

Kontakt
Vill du prata mer om Rakel med Carin?
Tel: 010-240 41 57
Mail: carin.malmberg@msb.se

Lär dig mer om Rakel – frågor och svar!
Vad är egentligen Rakel?

redundansen väsentligt. Dessutom kan man få
driftinformation, larm med mera direkt till sin
Rakelmobil.

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem
med en egen infrastruktur utbyggd över hela
Sverige. Det är byggt robust och säkert för att
tåla hårda väderförhållanden och har lika bra
eller bättre täckning än tidigare analoga system.
Det är det nationella kommunikationssystemet
för ledning och samverkan för organisationer med
ansvar för allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

När vi ska byta jourpersonal, måste vi lämna över
jourtelefon och personsökare till den som går på.
Det är omständligt och ibland långa avstånd.
Kan Rakel lösa det?

Vi utför mycket ensamarbete och kan hamna
i utsatta situationer. – kan vi använda Rakel då?
Ja! Med funktionen nödsamtal som finns på
alla Rakelmobiler kan personalen känna sig
trygga med att larmet kommer fram även i
områden där det publika mobilnätet saknar
täckning och vid tillfällen när det publika
nätet är överbelastat (som till exempel vid en
allvarlig händelse eller ett större evenemang).
Via en speciell tryckknapp kan du aktivera ett
nödsamtal som har högsta prioritet. Om det behövs kopplas andra samtal ner för att frigöra
resurser i systemet. Samtalen kan kopplas till
en annan Rakelmobil, en larmcentral eller en
talgrupp (till exempel den egna arbetsgruppen).
Den som tar emot larmet kan även kommunicera med den som larmar. Er egen organisation
bestämmer vart nödsamtal ska kopplas.

Vi gör ofta arbeten i till exempel källare, brunnar
eller tunnlar. Hur är täckningen?
Inomhus i källare och under jord är det inte
säkert att man får kontakt med Rakel. Då kan

man istället använda trafiksättet Direktmod
(DMO). Det innebär att Rakelmobilerna fungerar
ungefär som en avancerad Walkie-Talkie. Kommunikation i Direktmod görs på vissa tilldelade
frekvenser.

Ja, om man använder tilläggstjänsten Alias
– rollbaserad inloggning. Med alias kan en roll
i verksamheten alltid nås på samma nummer
oavsett vem som för tillfället innehar rollen,
till ex
empel jourpersonal eller tjänsteman i
beredskap (TiB). Användaren loggar in på ett
rollbaserat nummer, ett alias, och tar på så sätt
över en roll i sin organisation. När arbetspasset
är slut loggar användaren ut och nästa användare kan logga in på rollen.

Kan vi inom de tekniska enheterna använda Rakel till
mer än samtalskommunikation?

Läs mer

Ja, ett telematikabonnemang gör det möjligt
att sända eller ta emot data för olika tekniska
funktioner. Exempel är sändning av driftinformation eller styrning av funktioner. Vatten och
avloppsverk har olika driftsövervakningar som
idag överförs på olika sätt, bland annat via det
publika mobilnätet, via hyrd telelinje eller via
analogt radionät. Om man använder Rakel för
dessa funktioner har man ökat robustheten och

Läs mer i broschyren
Vilken nytta kan vi ha av
Rakel i vår kommun?
Ladda ned den på
www.msb.se/rakel/
fragorochsvar-kommuner
eller beställ den
tryckta versionen på
Rakelkontakt@msb.se.

Vilken ny
tt
av Rakel a kan vi ha
i vår kom
gor och pås
mun?
tåenden

Svar på frå

om Rakel
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Ett säkert val för telematik och fjärrstyrning
E.ON Elnät har valt Rakel för telematik och
kan idag fjärrstyra över 200 frånskiljare i sitt
nät för att snabbt kunna göra omkopplingar.
– På så sätt kan vi snabbt göra
omkopplingar vilket innebär kortare
elavbrott för våra kunder, konstaterar
Per Clasén, ansvarig för bolagets tekniska
kommunikation.

Redan innan beslutet om att aktörer inom elförsörjnings-

branschen får använda Rakel, hade E.ON Elnät förberett
ett pilotprojekt för att styra frånskiljare med Rakel. Det
fanns ett behov av att säkerställa den tekniska kom
munikationen för framtiden, främst på glesbygden.
– Vår tidigare leverantör hade meddelat att det system
vi använde skulle avvecklas. Vi behövde se oss om efter
något nytt och det var naturligt för att satsa på Rakel.
Det är ett nationellt system med hög tillgänglighet.
– Rakel är dessutom en långsiktig lösning. Elnät
byggs med 40 års avskrivningstid och vi vill därför
att investeringar av den här arten lever i minst 15 år.
Pilotprojektet föll väl ut och senare under hösten
2011 gick man vidare och tog ytterligare Rakel
modem i bruk, framförallt i Stockholms skärgård och
i mellersta Norrland.
– Användningen har sedan dess ökat och vi är idag
uppe i över 200 enheter.
Under hösten 2013 drabbades landet av flera stormar
med större störningar och längre elavbrott för kund
erna som följd.
– En uppföljning vid driftcentralerna visar att frånskiljare anslutna till Rakel, som vi ville kontrollera
och manövrera, fungerade som de skulle, konstaterar
Per Clasén. Det fanns vissa problem i Norrland, men
där fanns inte behovet att sektionera.
Svenska kraftnät har tagit fram gemensamma
nationella riktlinjer för elförsörjningens samverkan
i Rakel. Dessa ska nu implementeras.
– Det känns mycket bra. Nu har vi särskilda talgrupper för vår bransch. Ju högre upp i nätstrukturen
en störning blir, desto viktigare är det med effektiv
kommunikation. Nästa steg blir att öva tillsammans.
E.ON Elnät värderar många av Rakels fördelar.

– Jag vill främst lyfta systemets uthållighet – och då
menar jag främst i jämförelse med mobilnäten. Dessa
går ner två till 24 timmar efter ett strömavbrott. Sedan
är det bara Rakel som fungerar, och det i många dygn.
– Vårt uppdrag är att driva ett elnät och det absolut
viktigaste för våra kunder är att få ström i ledningarna

Vårt uppdrag är att driva ett elnät och det absolut viktigaste för våra kunder är att få ström i ledningarna igen så fort som möjligt vid ett avbrott,
konstaterar Per Clasén, ansvarig för E.ON Elnäts tekniska kommunikation. Rakel bidrar till att vi kan jobba mer effektivt och snabbare säkra driften igen.

”

Vår främsta ledstjärna är att alltid tänka på
säkerheten i första hand, och en högre grad
användning av Rakel går helt och hållet i linje
med detta, säger Per Clasén.

igen så fort som möjligt. Rakel bidrar till att vi kan
jobba mer effektivt och snabbare säkra driften igen.
– Vår främsta ledstjärna är att alltid tänka på säkerheten i första hand, och en högre grad användning av
Rakel går helt och hållet i linje med detta.
Med en blick in i framtiden önskar Per Clasén att Rakel-

mobilerna utvecklas i riktning mot de smartphones
vi vant oss vid. Först då tror han att Rakel kan bli en
självklarhet också i det vardagliga arbetet och inte
bara i besvärligare situationer då kraven på robusthet,
tillgänglighet och funktion är högre.
– Jag hoppas på hybrider som kan användas både
i Rakelnätet och i de kommersiella nätverken. Att vi
bara ska behöva hantera och använda en mobilenhet
för att kommunicera.

E.ON Elnät
E.ON Elnät Sverige ansvarar för eldistributionen till
drygt en miljon kunder i Sverige. Antalet medarbetare
är cirka 680. Elen levereras via ett elnät som räcker
tre varv runt jorden. Verksamheten omfattar drift,
underhåll och utveckling av nätet. All fältverksamhet
sköts av avtalsentreprenörer. Oberoende av glesbebyggelse och tuffa väderförhållanden ska elleveransen flyta utan störningar.
E.ON Elnät har en driftcentral etablerad på två
orter där båda centralerna är full ut redundanta för
varandra. Varje år hanteras cirka 20 000 fel i näten
(exkl. återinkopplingar) samt cirka 6 000 driftorder.

Telematikabonnemang i Rakel
Ett telematikabonnemang i Rakel gör det möjligt
att sända och ta emot data för olika tekniska
funktioner. Tänkbara användningsområden är
överföring av larm, sändning och hämtning av
driftinformation eller portöppning. Rakel erbjuder
fyra olika typer av telematikabonnemang:
Telematik 1

Envägskommunikation för att skicka eller ta emot
enstaka text- och statusmeddelanden inom egen
organisation eller till larmcentral. För stationär anläggning. Kan exempelvis användas för portöppning
och styrning av teknisk utrustning.
Telematik 2

Tvåvägskommunikation för att skicka och ta emot
text- och statusmeddelanden inom egen organisation eller till larmcentral. Tillåter paketdata, prenu-

merationer och periodiska sändningar. För stationär
anläggning. Kan exempelvis användas för sändning/
hämtning av driftinformation.
Telematik 3

Tvåvägskommunikation för att skicka och ta emot
text- och statusmeddelanden. Abonnemang för stationärt eller mobilt bruk som tillåter paketdata, prenumerationer, positionering och periodiska sändningar.
Kan exempelvis användas för överföring av larm.
Telematik med talkvittens

Tvåvägskommunikation för att skicka och ta emot
text- och statusmeddelanden inom egen organisation eller till larmcentral. Tillåter inkommande individsamtal från larmmottagare. Begränsad möjlighet
till prenumerationer och periodiska sändningar. För
stationär anläggning. Kan exempelvis användas för
överföring av trygghetslarm.

Rakel erbjuder fyra olika typer av telematikabonnemang.

Läs mer
Mer information om telematikabonnemang finns på
www.msb.se/rakel/telematik.
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Minimera riskerna
med ensamarbete
Ingen medarbetare ska behöva drabbas av ohälsa eller olycksfall på
jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att göra vad som behövs för att
erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö. För den som ofta ger sig ut på
ensamuppdrag är det förutom olycksrisker även viktigt att se på den
psykosociala belastningen av att inte ha en kollega i närheten.

Arbetsmiljöverket har tagit fram särskilda föreskrifter för ensamarbete som hjälper arbetsgivare
att bedriva arbetsmiljöarbete i enlighet med vad
som står i lagtexterna. De sju paragraferna i före
skrifterna för ensamarbete är kortfattade men
förklaras och kommenteras mer grundligt. Flera
av de krav som arbetsgivaren ska uppfylla innebär att den som har ensamarbete på ett säkert,
snabbt och effektivt alltid ska kunna få kontakt
och kommunicera med arbetskamrater eller andra människor.
Pia Schyberg är socionom och sakkunnig i psyko
sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket.
– Att jobba med arbetsmiljön på ett systematiskt
sätt innebär att regelbundet undersöka hur förhållandena ser ut och bedöma riskerna, konstaterar
hon. Brister som upptäcks ska åtgärdas och en
uppföljning göras. Detta måste dessutom utföras
av personer i organisationen som har tillräckliga
kunskaper och mandat att besluta om och vidta
förändringar.
– Det innebär också att till exempel på arbetsplats
träffar ge utrymme till att gå igenom rutiner och
arbetssätt. Medarbetarna ska ha ett tydligt forum
där de kan förmedla sina egna upplevelser av och
risker i arbetet och vilka utmaningar de ställs inför
i vardagen.
I grunden handlar det om att om det aktuella
a
rbetet överhuvudtaget ska utföras som ensam
arbete så behöver arbetsgivaren bygga en godtagbar säkerhet och trygghet för sin medarbetare.
Arbetsmiljöarbetet får aldrig stå stilla.
– Det kan komma in nya faktorer som gör att

”

rutiner och arbetssätt behöver ses över, fortsätter
Pia Schyberg.
Ensamarbete kan innebära en psykosocial belast-

ning. Att inte ha sina arbetskamrater i närheten
kan kännas otryggt när råd och stöttning på plats
saknas. Goda och robusta möjligheter till kommunikation med omvärlden i både vardagshändelser
och krissituationer kan öka säkerheten.
– Det är dock viktigt att komma ihåg att vi
inte kan sätta all vår tilltro till kommunikations
utrustning, påpekar Pia Schyberg. Om en olycka
händer är det inte säkert att medarbetaren ens kan
kommunicera.
Ensamarbete och arbetsgivarens ansvar

•

Med (fysiskt) ensamarbete menas en situation
där arbetstagaren inte kan få kontakt med andra
människor utan att använda tekniskt kommunikationsmedel.

•

Arbetstagarens möjligheter till kontakt med
andra människor ska beaktas.

•

Det är viktigt att arbetstagaren har tillräcklig
utbildning, information och instruktion för att
kunna utföra arbetet ensam.

•

Ensamarbete ska i största möjligaste mån ordnas så att det inte innebär större risk för skada
än om flera personer utfört jobbet tillsammans.

•

Om det finns en olycksrisk för arbetstagaren
ska hen kunna få snabb hjälp i en nödsituation.

•

Är arbetet psykiskt påfrestande bör arbetstagaren kunna få direktkontakt med kollegor eller
andra människor.

Det är dock viktigt
att komma ihåg
att vi inte kan sätta
all vår tilltro till
kommunikationsutrustning, påpekar
Pia Schyberg.

All kommunikation mellan Umeå Energis
distributionselektriker ute i fält och driftcentralen ska ske med Rakel. På så sätt
kan alla känna sig säkra när de utför sina
arbetsuppgifter.
Birgitta Hellman och Peter Sandström är två av totalt

16 distributionselektriker som arbetar inom Umeå
Energi Elnät. När de kommit till jobbet kan arbetsdagarna se lite olika ut. Deras främsta arbetsuppgift handlar om ny- och reinvesteringsarbeten i dis
tributionsnätet, nyanslutningar, servisändringar åt
kunder samt drift och underhåll. Hela kommunen
är deras arbetsfält – från de centrala delarna av staden
till ytter- och fritidsområdena, mindre samhällen
och landsbygd.
Det är också deras ansvar att söka efter fel och avhjälpa elavbrott. Stormar och andra extrema väderförhållanden kan orsaka störningar. Det händer också
att kablar blir skadade i samband med grävarbeten.
Tillsammans med sina kollegor är de även listade på
ett rullande schema för beredskap.

Läs mer
Läs föreskrifterna för ensamarbete (AFS 1982:03) på
www.av.se/lagochratt/afs.
Andra bra länkar om arbetsmiljö är:
www.suntliv.nu
www.prevent.se

”Vi vill upp
Rakels mån

Pia Schyberg är sakkunnig i psykosociala arbetsmiljöfrågor på
Arbetsmiljöverket.

Under 2014 är Umeå Europas kulturhuvudstad. Satsningen har inneburit stora investeringar i nybyggen
samtidigt som handeln i centrum har kompletterats
med ett nytt stort köpcentrum, Utopia.
– Alldeles nyligen har vi byggt ett inomhusställverk
inne i gallerian och hela förra veckan ägnade vi åt att
dra kabel här, berättar Peter Sandström.
En bit bort i korridoren leder dörren in till Umeå
Energi Elnäts driftcentral. En vägg täcks av en skiss
i mosaik med hela det elnät som distribuerar ström
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Peter Sandström är distributionselektriker hos Umeå Energi.

ptäcka fler av
nga fördelar”

”

Vi kan lita på Rakel även när ingen annan kommunikationsväg fungerar, säger Birgitta Hellman. Rakel ger oss
också en direktlinje in till driftcentralen så att vi slipper
vänta i telefonkö, belastningen kan vara stor också när
många kunder hör av sig samtidigt.

till kommunens alla invånare och företag. Bilden
över detta nät finns också i digitaliserad form i drift
datorerna.
Idag är Magnus Ferdén på plats vid skärmarna som
driftledare och kopplingsansvarig. Han är en av dem
som Birgitta Hellman och Peter Sandström behöver
kommunicera med när de jobbar ute.
Umeå Energi startade arbetet med införandet av Rakel
redan 2011 – ett självklart beslut eftersom Rakel
redan var etablerat inom flera andra kommunala
verksamheter, till exempel inom räddningstjänsten,
hemtjänsten och tekniska förvaltningen. De 17 Rakel
mobilerna finns idag, förutom hos distributions
elektrikerna, också hos yrkesgrupper som chefer,
driftledare och kopplingsbiträden.
– Men till vardags är det ändå fortfarande mobil
telefonerna som dominerar, konstaterar Birgitta
Hellman. Det är dock sagt att all kommunikation med
driftcentralen ska ske via Rakel så vi gör detta mer
och mer. Men vi har lite problem med batterierna.
– Vid störningar har vi bra erfarenheter av Rakel,
och vi vill verkligen bli bättre på att upptäcka för

delarna även till vardags, fortsätter Peter Sandström.
Vi måste helt enkelt få mer kunskap och träning.
Fungerande kommunikation med kollegor och med
driftcentralen är absolut nödvändig vid störningar
och större händelser.
– Utan kommunikation kan vi inte göra mycket,
konstaterar de. Det kan bli farligt för både oss själva
och för våra kollegor eftersom vi arbetar på elnät med
hög spänning. Vid felsökning och när vi åtgärdar elavbrott måste vi hela tiden ha korrekt information för
att kunna arbeta vidare.
– En arbetsorder kommer alltid från driftcentralen.
Utan den kan vi inte åtgärda felet på ett säkert sätt,
där kompromissar vi aldrig!
– Vi kan lita på Rakel även när ingen annan kommunikationsväg fungerar, fortsätter Birgitta Hellman.
Rakel ger oss också en direktlinje in till driftcentralen
så att vi slipper vänta i telefonkö, belastningen kan
vara stor också när många kunder hör av sig samtidigt.
När de söker efter fel längs en ledning ger de sig iväg
två och två, men ibland behöver de dela på sig och gå
åt varsitt håll för att arbetet ska blir mer effektivt. På

Driftledare och kopplingsansvarige Magnus Ferdén kommunicerar i
Rakel med de kollegor som jobbar ute i fält.

sommaren går de till fots längs ledningarna, på vintern tar man sig lättast fram med snöskoter.
– Då är Rakel ett jättebra hjälpmedel för att hålla
ständig kontakt med den närmaste kollegan, säger
Peter Sandström. Det ger också trygghet. När vi åker
ut och jobbar vid ett elavbrott är det ofta mörkt ute,
dåligt väder såsom snöstorm eller spöregn samt besvärligt på många andra sätt.
– Genom talgrupperna kan samma information gå
ut till flera samtidigt, fortsätter han. Det är också bra
att ha koll på var de andra befinner sig och vad de gör.
En annan fördel är att vi bestämmer själva vem som
ska höra vad. Med våra gamla radioapparater var det
enkelt för obehöriga att avlyssna våra samtal.

Umeå Energi AB
Umeå Energi AB är ett helägt kommunalt bolag. Verksamheten bedrivs inom fem affärsområden – Elnät,
Värme, Elhandel, Ume-Net och Sol, Vind och Vatten.
Koncernen har cirka 340 medarbetare och omsätter
1,6 miljarder kronor.
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Rakel bra för
Sveriges elberedskap
Svenska kraftnät vill att aktörerna inom elförsörjningsbranschen använder Rakel
och hjälper gärna till i processen med införande.
– Vi är beroende av robust kommunikation för att klara produktion, överföring
och handel oavsett påfrestningar, konstaterar Michaela Stenman, projektansvarig för
elektronisk kommunikation inom myndigheten för elberedskap, Svenska kraftnät.
Både Svenska kraftnäts egen satsning på Rakel och
främjandet av användande av Rakel hos elförsörjningsbranschens aktörer, finns inom Michaela
Stenmans ansvarsområde.
– De kommunikationssystem vi använder måste
klara störningar i den ordinarie infrastrukturen,
säger hon. Rakelnätet är byggt för att klara svåra
situationer. I Elförsörjningens riktlinjer för samverkan i Rakel finns fördefinierade nationella talgrupper för samverkan som gör det enkelt och
snabbt att komma i kontakt med rätt målgrupper.
Rakel är ett verktyg när elnät- och elbolagsaktörer

vill säkra upp sin egen internkommunikation.
– Att ha en Rakelmobil med sig ut på störningar
är en trygghet då den vanliga mobiltelefonin kan
slås ut ett par timmar efter ett strömavbrott, fortsätter Michaela Stenman.
Under det senaste året har Svenska kraftnät
genomfört flera pilotprojekt för att med riktade
insatser hjälpa elbolag runt om i landet att införa
Rakel i sina verksamheter.
– Vi har funnits med från start för att ge stöd, ta
fram lednings- och sambandsanalyser, programmeringsunderlag, medverka vid informationsmöten
och utbilda användare.
Pilotprojekten ska resultera i en process för
Rakelinförande som Svenska kraftnät hoppas att
fler ska kunna dra nytta av. Arbetet pågår.
– Från 2015 och framåt kommer vi att arbeta
än mer aktivt för att fler ska ansluta sig. Det är
ett privilegium att vår bransch får använda Rakel,
konstaterar Michaela Stenman.
Svenska kraftnät har egen erfarenhet av Rakel som
köptes in under 2010. Idag är ett 60-tal Rakel
mobiler i bruk inom verksamheten.
– De används i våra drifts- och säkerhetsorganisa
tioner, på våra olika anläggningar och för kris
ledning.
250 Rakelmobiler finns också i beredskapsförråd.
– Härifrån kan de aktörer som har behov låna
utrustning när det råder stora påfrestningar inom
samhället. Under 2013-2014 har vi hittills upplevt
fyra stormar då till exempel elbolag och anlitade
entreprenörer har haft nytta av dessa Rakelmobiler.

”

Svenska kraftnät har även åtta stycken så kallade

Molos-bandvagnar, specialutrustade som kommunikationscenter, utplacerade runt om i landet för
att snabbt kunna tas i bruk vid kriser. Dessa är
utrustade med Rakel och bemannas av sambandssystemledare från Frivilliga radioorganisationen,
FRO. Nyligen lånades 30 Rakelmobiler ut till Mälardalens Brand- och Räddningsförbund där de användes av Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund,
FAK, under skogsbranden i Västmanland.

Svenska kraftnät
Svenska kraftnäts uppgift är att transportera el på det
så kallade stamnätet för el, elens motorvägar, från de
stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska
kraftnät är därtill Sveriges elberedskapsmyndighet och
har regeringens uppdrag att, i samverkan med MSB,
verka för att aktörer inom elförsörjningen med upp
gifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till
det gemensamma kommunikationssystemet Rakel.

Den som producerar och distribuerar
dricksvatten i Sverige jobbar i förtroende-
branschen. Det konstaterar Lars Svensson,
verksamhetschef hos nybildade Skåne
Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) som
redan från början valt att satsa på Rakel.
– Säker kommunikation är en förutsättning för att felsökning, reparationer
och underhåll ska fungera. Vi ställer mycket
höga krav på vår egen leveranssäkerhet.

Michaela Stenman har ansvarat för framtagandet av de nya
riktlinjerna för elförsörjningens samverkan i Rakel.

Det är ett privilegium att vår bransch får använda
Rakel, konstaterar Michaela Stenman.
Elförsörjningens riktlinjer
för samverkan i Rakel
Svenska kraftnät har tillsammans med MSB,
branschorganisationen Svensk Energi och företag
inom elförsörjningen tagit fram nationella talgrupper
för elbranschen. Riktlinjerna ska ses som en rekommendation och syftet är att underlätta ledning och
samverkan samt säkerställa effektiv kommunikation
även under svåra påfrestningar och i kris. Läs mer på
www.svk.se.

Svenska kraftnät har tillsammans med MSB, branschorganisationen
Svensk Energi och företag inom elförsörjningen tagit fram riktlinjer
för elförsörjningens samverkan i Rakel.

Leveranssäkerhet
på dricksvattnet

Här i gränstrakterna mellan nordöstra Skåne och
v
ästra Blekinge är landskapet kuperat och vida
skogar breder ut sig. Östersjöns kust möter strax ett
inland med ett rikt antal sjöar och vattendrag. SBVT
har sedan starten i februari 2014 sitt huvudkontor i
Bromölla vid natursköna Ivösjön.
– Vi är fyra kommuner som valt att samarbeta
när det gäller hela VA-verksamheten, berättar Lars
S
vensson. Förutom Bromölla är det Osby, Östra
Göinge och Olofströms kommuner.
Var för sig är kommunerna små aktörer, men tillsammans ser de möjligheter att nå samma stordriftsfördelar som andra svenska kommuner med 50 000
invånare.
– Vi kan dela på vår gemensamma kompetens och
det blir intressant att jobba hos oss. Vi slipper att bli
beroende av inhyrda konsulter, fortsätter han.
När det gäller dricksvattenförsörjning finns det
ingen anledning att ta hänsyn till gränser inritade på
en karta.
– För oss är det mycket mer intressant att arbeta
utifrån ett avrinningsperspektiv. Att kommunerna
finns i två län spelar inte heller någon roll, Skåne och
Blekinge län har ju i sin tur nära samarbeten.
Men trots att det finns många likheter mellan kom-

munerna finns också stora skillnader. I Bromölla
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Arbetet med att bygga en 20 kilometer lång överföringsledning för
dricksvatten mellan Bromölla och Olofström pågår för fullt.

”

och hög kvalitet
bygger förtroende

Vi är fyra
kommuner som
valt att samarbeta
när det gäller hela
VA-verksamheten,
berättar Lars Svensson.

Juha Vuorela är anläggningsarbetare och jobbar just nu på uppdrag av Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT).

hov vi har av effektiv kommunikation och samverkan
med andra aktörer.
– Och i händelse av större bränder behöver räddningstjänsten kommunicera med oss för att säkra tillgången på släckvatten.
Lars Svensson radar upp flera fördelar som han ser
med användningen av Rakel. Täckningen är en av dem.
– Tillsammans med räddningstjänsten har vi lokaliserat en enda vit fläck på kartan. Men då befinner
vi oss långt utanför det område där vi bedriver VAverksamhet, så det har ingen betydelse alls.
– Den långa driftstiden känns som en trygghet, fortsätter han. Vid större händelser kan det både bli överbelastning i mobilnäten samtidigt som vi vid längre
elavbrott snabbt mister möjligheten att ringa mobilt.
Rakel drivs av reservkraft i många dygn.

SBVT valde att införa Rakel efter goda rekommendationer från främst de kommunala räddningstjänsterna. Verksamhetschefen för bolagets
dricksvattenförsörjning Lars Svensson tycker att systemet möter de faktiska behov av effektiv kommunikation och samverkan som finns.

tas dricksvattnet från grundvatten, en ganska enkel
process. I Olofström och Osby kommer dricksvattnet
från sjöar vilket innebär dyrare reningsprocesser. Och
i Östra Göinge kommer ungefär hälften av allt dricksvatten från Kristianstad via en överföringsledning.
– Just nu pågår också en stor utbyggnad för att få
en överföringsledning från Bromölla till Olofström,
en sträcka på cirka 20 kilometer.
Hushållen samt företagen med lantbruk och industrier är beroende av att leveranserna av dricksvatten
fungerar.
– Vi brukar säga att vi jobbar i förtroendebranschen, konstaterar Lars Svensson. Våra kunder tar
för givet att de har tillgång på vatten – och dessutom

vatten av hög kvalitet. Vårt svenska dricksvatten är
och hanteras som ett fullgott livsmedel.
– Vi vet att avbrott i våra leveranser upplevs mer irriterade än elavbrott. Det betyder att vi ställer mycket
höga krav på oss själva att snabbt kunna avhjälpa fel.
Det är hög leveranssäkerhet och hög kvalitet som förtroendet för oss bygger på.
Säker och robust kommunikation är en förutsättning

för att felsökning, reparationer och underhåll ska
fungera. SBVT har valt Rakel, främst med tanke på de
goda erfarenheter som räddningstjänsterna har.
– Det var säkerhetssamordnaren som väckte frågan
hos oss. Vi såg snart att Rakel möter de faktiska be-

Det finns också medarbetare med ensamarbete kvällar
och helger när de är i beredskap. Då är den röda larmknappen på ovansidan av Rakelmobilen en trygghet. En GPS-funktion lämnar också information om
personens exakta position.
SBVT tittar just nu också på de funktioner för telematik som Rakel erbjuder.
– En viktig del i vår verksamhet är övervaknings
system, de möjliggör en resurseffektiv samordning
då vi till exempel måste prioritera mellan ett antal
inkomna larm, säger Lars Svensson. Ju större och
säkrare dataöverföring, desto enklare blir det för till
exempel jourpersonalen att göra rätt bedömningar
utan att behöva åka ut till respektive anläggning.

SBVT
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, är ett gemensamt
driftbolag vars uppgift är att drifta VA-anläggningarna i
Bromölla, Olofström, Östra Göinge och Osby. Tillsammans
har de fyra kommunerna drygt 51 000 invånare och cirka
14 000 kunder/hushåll är anslutna till de vatten- och
avloppsanläggningar som SBVT sköter. Här ingår, förutom
över 200 mil VA-ledningar även 20 vattenverk och 16
avloppsreningsverk. Antal medarbetare är 43.

Test!

Känner du igen dig?
Sätt ett kryss i cirkeln!

Mina medarbetare har
någon gång känt
sig otrygga i arbetet.

Jag har svårt att veta
var våra medarbetare
befinner sig när de är ute
på uppdrag i kommunen.

Min fru/man/sambo
och jag har ibland svårt
att förstå varandra.

Vi har dålig mobiltäckning
på vissa platser i kommunen
så mina medarbetare kan inte
kontakta någon om de skulle
hamna i en nödsituation.

Det har hänt att vi i känsliga
ärenden använt våra
mobiltelefoner som ju kan
vara avlyssningsbara.

Det tar tid och är
omständligt när vi ska
bilda telefonkedja.
Samtalen tar en massa tid
och det är lätt att missa
någon.

Vi tror att Rakel kan bidra till en
lösning på de flesta av problemen
i testet – kontakta oss!

Vill du veta mer om Rakel?
Vår telefonväxel har någon
gång blivit överbelastad
när våra invånare
har massringt.

Jag upplevs ofta
som krånglig när jag
ska beskriva något.

Kontakta Lina Bassus
Tel: 010-240 42 40
Mail: Rakelkontakt@msb.se
Alternativt fyll i formuläret på
www.msb.se/rakel/tekniskforvaltning så kontaktar vi dig!

Det har hänt att vi haft
problem med våra nödlarm
och/eller mobiltelefoner
när det varit strömavbrott.

Vill du börja prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev
Nytt från Rakel? Gå in på www.msb.se/Nytt-fran-Rakel.
www.msb.se/rakel

Alias – rollbaserad inloggning
Alias – rollbaserad inloggning, är en ny tilläggstjänst i Rakel som ersätter vår tidigare tjänst Taktiska
nummer (TNA) som nu fasas ut. Med alias kan en roll i verksamheten alltid nås på samma nummer
oavsett vem som för tillfället innehar rollen, till exempel jourpersonal, montör i beredskap eller
vakthavande ingenjör.

– Alias kan vara praktiskt att använda i jourverksamheter där en roll, exempelvis en montör i
beredskap, bemannas av olika personer vid olika
tidpunkter, eftersom man inte behöver lämna över
en Rakelmobil utan istället använder sin ordinarie
Rakelmobil och loggar in på ett nummer, säger Evert
Enblom, tjänstestrateg på MSB.

Så fungerar alias – rollbaserad inloggning

•

•

Ett rollbaserat nummer, ett alias, har ingen koppling till någon specifik Rakelmobil. Det kan enkelt
flyttas mellan olika Rakelmobiler.
Användaren loggar in på ett rollbaserat nummer,
ett alias, och tar på så sätt över en roll i sin organisation. När arbetspasset är slut loggar användaren
ut och nästa användare kan logga in på rollen.

•
•
•

In- och utloggning görs enkelt från Rakelmobilens
meny. Om Rakelmobilen stängs av loggas användaren automatiskt ut.
Användaren kan vara inloggad på upp till två alias
samtidigt.
Alias kan skyddas med en PIN-kod.
Användaren kan även nås på sitt ordinarie nummer
som är knutet till Rakelmobilen.

jour
– Alias kan vara praktiskt att använda i jourverksamhet, säger Evert Enblom, tjänstestrateg på MSB.

Nyutveck
lad
tjänst!

