Faktablad
Operativa avdelningen/ Enheten för nationella insatser och
civilskydd
MSB1584 Juni 2020
Faktaruta rubrik här
Vid behov av förstärknings
resurser kontaktar räddnings
ledare eller länsstyrelse MSB:s
tjänsteman i beredskap, TIB
Telefon
: 054 150 150
Samtalet kopplas via SOS Alarm
E post : tib@msb.se

Information om MSB:s
förstärkningsresurser:

Stöd till samverkan och ledning (FSOL),
delresurs Samband - MSB:s
förstärkningsresurs
Förstärkningsresursen för stöd till Samverkan
och ledning, FSOL, består av personer med
bred erfarenhet och kunskap inom krishantering och syftar till att förstärka aktörens
ledningsförmåga. FSOL är tänkt att kunna
bistå alltifrån centrala myndigheter,
länsstyrelser, regioner, kommuner och
räddningstjänster.
Delresurs Samband är ett stöd för att säkerställa fungerande
samband för berörda aktörer. I stödet ingår hjälp med
sambandsplanering, kompetens och nätförstärkning i Rakel-nätet
och Rakel-terminaler

Delresursen består dels av utbildade och erfarna personer från
MSB:s resursbas som till vardags arbetar med samband, dels
av tekniskt stöd.
Sambandsledare – stödja en aktör eller aktörsgemensam
hantering med sambandsplanering.

Ska kunna bidra med att:


Upprätta en hållbar sambandsplanering som kan växa
med insatsen.

Kontakta oss:
Tel: 0771-240 240
registrator@msb.se
www.msb.se

https://www.msb.se/sv/amne
somraden/msbs-arbete-vidolyckor-kriser-ochkrig/forstarkningsresurser/
Information om FSOL med
delresurser
https://www.msb.se/sv/amne
somraden/msbs-arbete-vidolyckor-kriser-ochkrig/forstarkningsresurser/sam
verkan-och-ledning/
MSB:s Rakelterminalpool
Antal: 600 med laddare.
Modell: Sepura stp 8000
Batteritid:8-10h
Programmering:De nationella
insats- talgrupperna Blå/Gul/Vit.
BLÅ/gul/vit: Räddningstjänst,
Polis eller Ambulans (blåa lampor
på taket).
GUL/vit: Trafikverket, kraftbolag
mm. (gula lampor på taket).
VIT: Frivilliga, sökpersonal,
lantbrukare, maskinoperatörer
Totalt:210 BLÅ/gul/vit180
GUL/vit210 VIT





Se till att logistiken med utrustningen fungerar.
Se till att insatspersonalen kan och förstår
utrustningen.
Säkerställa att personalen använder rätt metodik för
att optimera kapacitet och täckning i Rakelnätet.

(FSOL ställs till aktörens förfogande och kan i anspråkstas
som stöd eller gå in i befattning allt efter aktörens behov).
Sambandsledarna medför egen kontors- och
kommunikationsmateriel.
Tekniskt stöd i form av:



Rakel terminalpool - stödja aktörer med
Rakelterminaler

Vid större händelser där insatsen växer kan det uppstå behov
av fler Rakelterminaler. MSB har tagit fram en pool med
Rakelterminaler som aktörerna kan rekvirera när behovet av
handterminaler är större än tillgången.
MSB ombesörjer att terminalerna transporteras ut till insatsen.
Väl ute på plats kvitterar insatsledaren eller sambandsledaren
att denne har tagit emot terminalerna. Insatsledaren som tagit
beslut om att låna terminalerna är ytterst ansvarig för att
terminalerna lämnas tillbaka. Insatsledaren ansvarar också för
att lämna tillbaka dem så fort det inte längre finns ett behov
av dem.
De myndigheter som sköter underhållet och förvaringen av
terminalerna är: Polisen, Kriminalvården och Trafikverket.
Terminalerna är programmerade med de nationella insatstalgrupperna Blå, Gul och Vit. Det måste specificeras vilken
typ av aktör som behöver dem då det avgör vilka talgrupper
de behöver använda.
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