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Agenda

• Rakel Sekretess

• Senaste om Mobas, mobil basstation

• Mobila datatjänster

• Och som avslutning



Tilläggstjänst Sekretess 



Vad är Sekretess?

• En tilläggstjänst för att kommunicera information med 

högt skyddsvärde

• Extra lager kryptering

• Stödjer tal och textmeddelanden



Ett extra skalskydd



När används tilläggstjänsten Sekretess?

Bedöm informationens 

skyddsvärde

Välj kommunikations-

verktyg

Rakel med 

tilläggstjänsten 

Sekretess

Rakel



Mobila basstationer - MOBAS



Alternativa metoder

Det finns många sätt att förstärka nätet vid 

kapacitets- eller täckningsbrist. 

Metoder som kan användas är gateway, 

repeater och DMO. Minimera antal talgrupper 

och individsamtal vid samband

MOBAS är ett av flera verktyg som MSB har.



MOBAS - Drive Away -släpvagnsmodell



MOBAS - Fly Away - moduler



Tillfällig nätförstärkning – MSB:s verktygslåda

• Kapacitetsförändring ordinarie bas

• Tillfällig basstation

• Mobil 1 

• MOBAS

• DA  (5 st)

• FA  (4 st)



Tillvägagångsätt för nätförstärkning

• Aktör beskriver problemet av ej fungerade samband

• Förfrågan sker till MSB:s TIB

• TiB kontaktar Rakel beredskap och beslut tas

• Vår driftleverantör Teracom hanterar beslutet



Förstärk täckningen direkt 



Mobila datatjänster



Rakel kompletteras med mobila datatjänster

Transmission via SGSI

Mobil datakapacitet från kommersiella aktörer

Statlig rådighet över abonnentinfo och egen kryptering i luftgränssnitt



Och som avslutning



Rakel kompletteras med mobila datatjänster



Krav och behov från 
användarorganisationer (MSB)

Ska hantera

både öppen och

sekretessbelagd

information

Den måste ha 

gruppsamtal,  

kort

uppkopplings-tid

och Direktmod

Den måste ägas

och kontrolleras

av det offentliga

Kapaciteten

ska kunna

förstärkas vid 

särskilda

händelser

Vi måste kunna

prioritera mellan

tjänster, inte

aktörer, vid 

kapacitetstoppar

Det ska finnas

möjilghet att

sömlöst

samverka över

gränser

Det ska ha 

täckning överallt, 

även där folk inte

bor

Det måste fungera

vid extremt väder, 

brand och höjd

beredskap



Tidsplan för Rakel G2

?

2019

Kravinsamling

• Identifierar kundbehov

• Förbereder upphandling

Beslut

• Regeringsbeslut
om Rakel G2

Upphandling

Förvaltning 

& utveckling

Byggnation

• Påbörjad test 
av Rakel G2

Migrering

• Skarp drift av 
Rakel G2



Frågor?
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