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Sammanfattning

Bakgrund

Det vikt för medborgarnasär trygghet samhället harstörsta välattav
fungerande kommunikationer för hantering olyckor, katastrofer,av
brottsbekämpning, samhällsstömingar och övrigt. polis,För rädd-att

sjukvårdningstjänst och med flera bästa ska kunna fullgöra sinasätt
uppgifter krävs såvälgoda kommunikationer inom respektive organisa-
tion mellan organisationerna.som

Kraven samordning mellan olika såvälverksamheter, nationellt
internationellt, har blivit ocksåstarkare. Därmed ökar kravensom

effektiv kommunikation. lagarDe verksamheten för de olikastyrsom
användarorganisationema bådeförutsätter samverkan i fred och under
höjd beredskap och samhällets totala ska användas bästaatt resurser
sätt.

bådeI dag finns, inom den offentliga och den privata sektorn, ett
antal enskilda radionät. I varje myndighet, organisationstort stort sett
företageller med behov radiokommunikation har byggt ochav upp

driver ett eget system.

Alla de myndigheter och organisationer utredningen har förtsom
diskussioner med har problem med sina nuvarande radiosystem.
Systemen behöver bytas inom framtid. måsteDetta skeut etten snar
samordnat sätt.

I moderna mobilradiosystem det möjligt olika användar-är attnu
kan fungera oberoende varandra, samtidigt det finnsgrupper av som

möjligheter till samkommunikation i de fall önskar det.stora man
ocksåAnvändarna har insett det skulle bli alltför dyrt byggaatt att egna

funktionalitetmed den kräver idag.nät man
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Internationellt

pågår införa radiosystem förflera länder i Europa arbeteI att nya
sjukvårdräddningstjänst, flera.public safety, det vill polis, medsäga

ETSI har tagit frameuropeiska standardiseringsorganetDet en
radio, påTerrestrial trunked radio,standard för mobil TETRA samma

fram GSM-standarden för mobiltelefoni.tidigare tagitsätt som man

området pågårinom i syftar tillFlertalet de projekt Europasomav
Några europeiska länder, bland andra Frank-införa TETRA-system.att

någotleverantörsspecifikt i derike, har valt franskt Inteett system. av
fått information GSM, eller utvecklingar GSM,länder vi har har avom

safety.varit aktuellt för public

påKrav ett nytt system

erbjuda kapacitet ochska bättre dagensDet änsystemet system genya
för tjänster. radiotäckningen ska upplevasFörutrymme att somnya

i ska det täcka minstminst lika bra dagens systemetsystem nyasom
tillfälligtbefolkningen minst 95% ska99,5% och Det attytan.avav

uppstår.kapacitet och täckning behovutöka när

effektivaska bland erbjuda gruppsamtal,Det systemet annatnya
direkttrañk mellan terminaler ochsnabb uppkoppling, möjlighet till

ska säkert och robust ochprioritering användare. Systemet varaav
störningar ifungera vid andraäven system.

radiosystemetvikt detDet är största att gemensammaav nya
sårbarhetoch under allauppfyller högt ställda krav säkerhet

såvälförhållanden från tekniskafred till krig. Detta gäller systemets
Då åtgärder-faktiskt vidtagnafunktion informationssäkerheten. desom

både i fred och i kriser ochhar betydelse för samhällets säkerhetstorna
säkerhetsåtgärderdå kostsamma, detkrig och goda kan ärvara av

frågor föremål för kontinuerlig diskussion ochvikt dessa blirstörsta att
granskning.

Val teknikav

uppfyller uppställda krav för radio-Utredningens slutsats TETRAär att
verksamheterna, medan GSMkommunikation för de samhällsviktiga
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inte det, inte iheller utvecklad version. Denna slutsats stödsgör en av
bådetidigare studier gjorts inom Sverige ioch andra länder.som

sålundaTETRA bör basen för radiokommunikationen för deutgöra
användare utredningen studerar.som

Inom delar Europa frekvensbanden 380-385 MHz ochärstora av
390-395 MHz för mobil radiokommunikation för "emergencyavsatta
services". frekvenserDessa bör användas i Sverige. Detäven möter
inget hinder frekvenssynpunkt andra användare deltar iävenattur
dessa band i Sverige.

Gemensam upphandling

Utredningen det nödvändigt nyanskaffningatt ett systemser som en av
för mobil kommunikation för de samhällsviktiga verksamheterna sker

samordnat sätt.ett

någonOm det anledning inte skulle bli lösningav en gemensam
sådaneller på ändåskulle dra tiden finns det flera användareutom en

omgående måste byta Detta gäller blandnära system. annatsom nog
polisen.

Konsekvenser utveckling där olika användare för sigav en var
bygger skulle dagens splittrade situationsystem attupp egna vara

kvarstå.kommer Medborgarnas trygghet skulle variera i olika delaratt
landet och det skulle inte nivåmöjligt förutse vilkenattav vara en

samverkan skulle ske i olika delar landet. kostnadenDen totalaav
skulle bli högre vid upphandling eftersomavsevärt än en gemensam
flera parallella skulle byggas Genom vissa användare harnät attupp.
moderna digitala och andra gammaldags analoga kommersystem
samverkansmöjligheterna bli idag samtidigtännu sämre änatt som
kostnaderna blir högre. sådanUtredningenavsevärt attanser en

gårutveckling inte förena med existerande politik för medborgarnasatt
trygghet.

Utredningen föreslår därför regeringen i samverkan med Svenskaatt
Kommunförbundet, Landstingsförbundet och berörda statliga myn-

omgåendedigheter tillsätter upphandlingsorganisation. Organisa-en
tionen ska genomföra samordnad upphandling för lösa deatten
samhällsviktiga verksamheternas behov mobil kommunikation. Tillav
organisationen bör samhällsviktiga privata företag och organisa-även
tioner bjudas in.
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får sådanföreslår upphandlingsorganisationenUtredningen att en
såkontinuerligt utvecklas och förändras denform den kan ävenattatt

fullgörupphandlingen kan till sinaefter den inledande operatörenattse
tekniska utvecklingen, ställa kravskyldigheter, bevaka den nya

företräda intressentjänster användarnas operatören.gentemotsamt

föreslår tjänste-upphandlingen i formUtredningen görsatt av en
upphandling.

förutsätter statliga myndigheter, kommuner ochUtredningen att
upphand-genomföra frivillig samordninglandsting bereddaär att aven

radiokommunikation.drift för mobilling och ett gemensamt systemav
Några Regeringendärför inte nödvändiga. börtvingande regler syns

erforderliga direktiv till statligadock lämpligt uttala ochsätt ge
så drift.kan imyndigheter tasatt ett gemensamt system snarast

följande aktörer skall delta i detUtredningen att gemensammaanser
nätet:

polis och tullOrdning och säkerhet0
räddningstjänstRäddningstjänst kommunal räddingstjänst, statlig

sjukvård landstingenHälso- och
Försvarsmakten för samverkan med civila myndigheter
Alarmering SOS Alarm

finansieringKostnad och

från hållbedömningar olikaBeräkningarna relativt osäkra,är germen
årliga kostnaden förjämförbara resultat. Vi uppskattar den ettatt

500 700 MSEK. Medlandstäckande TETRA-nät kommer ettatt vara -
genomsnittligai blir denrimligt antagande 100.000 deltagare nätet

månadskostnaden 600 ansluten terminal.400 kronor per-

månadskostnad givetvisfaktiska kommer varieraAnvändarens att
tillgänglighets-vilka tjänster väljer, säkerhets- ochberoende man

krav med mera.

infra-tjänsteupphandling det bekostarVid är operatören somen
underhåll Användarna betalar förstruktur drift ochsamt systemet.av

inträdesavgift, fast kostnadtjänsten. kan skeDetta en en pergenom
månad, mängd ellerterminal och rörlig kostnad beroende typ aven

trafik, eller kombination dessa.en av



Inledning1

Frågans tidigare behandling1.1

både offentliga och den privata sektorn,finns, inom denI dag ett stort
organisation ellervarje myndighet,antal enskilda radionät. I stort sett

driverradiokommunikation har byggt ochmedföretag behov ettuppav
fråga småmånga kanske barafall detI är system,eget system. enom

område. Genom bygga leverantörs-visstbasstation täcker attettsom
täckning medfunktioner,kunnatspecifika harsystem anpassaman

varitså nackdel harför de behoven. Endet har attatt passat egnamera
dådet med tiden, dentill viss leverantör ochblivit bunden attenman

svåraregått vidare, blivit ochtekniska utvecklingenkommersiella och
ocksåupprätthålla skaffa reservdelar hardriften, Detdyrare etc.att

då förspeciella kanaler harfrekvensmässigt slöserivarit avsattsett
försvårar ocksåmångaenskilt skildavarje De systemensystem. en

nödvändig samverkan.alltmer

några gångeraktualiseratssambruka radiosystem harTanken att
fram tillinte har kommitAnledningarna tilltidigare. ettatt man

varit användarna intetidigare kan hasambrukat attsystem var mogna
ochkontroll sitt systemville helst haför tanken man över atteget
utnyttjakundeanvändare inomtekniken inte medgav systematt samma

oberoende varandra.detta av

blivitmed tidenför samverkan har dockFörutsättningarna annor-
olikamöjligtmobilradiosystem detlunda. modernaI är attnu

detvarandra, samtidigtfungera oberoendeanvändargrupper kan somav
önskar det.samkommunikation i de fallmöjligheter tillfinns stora man

också bli alltför dyrt byggainsett det skulleAnvändarna har attatt egna
bliidag. kommerfunktionalitet kräver Nyamed den nätnät attman

idatahastigheterfrekvensbrist och krav högreeftersom nätetdyrare
måste fleranvändas. Därmed krävsfrekvenserinnebär högreatt

förhållande ytterligaretalarDettabasstationer för täcka yta.att samma
mellan olika användare.behöver samordnasradiosystemför att ett nytt

föreslogs riksdagentill riksdagen vari1994 skrevs motion atten
verksamhetålägga samhällsnyttigmyndigheter medskulle att snarast
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inleda isamarbete syfte analysera de olika intressenternasett att
operativa behov och utarbeta strukturerad specifikationatt över etten

och för brukarnaägt radiokommunikationssystemstaten gemensamtav
användas i krig och fred.att

Trafikutskottet menade motionen inte någonborde föranledaatt
åtgärd,riksdagens myndigheterna själva kunde förutsättasutan att

frågasamarbeta i denna för uppnåkunna effektivitetsvinster.att

sambandI med motionen och trafikutskottets bildadessvar gruppen
Komrads Kommittén för radiosamordning samarbete mellanettsom

ÖverstyrelsenRikspolisstyrelsen, Räddningsverket, Socialstyrelsen och
för civil beredskap. Komrads arbetade mellan 1994 och 1996 och
producerade fem Bland genomfördes enkät tillrapporter. annat etten

antal myndigheter, förstudie sambrukat radiosystem istort om
Stockholms län Malmöområdet,och i hearingar TETRA och GSMom

studier läget i andra länder.samt av

Komrads hemställde fåunder 1995 regeringens uppdragatt att ta
fram underlag för upphandling rikstäckande TETRA-nät.ettav
Regeringen ansåg det för tidigt fråganställning tillatt att ta ettvar om

rikstäckande radiosystem och därför Rikspolisstyrelsen inytt gav
ÖCB,uppdrag efter hörande Socialstyrelsen och Räddnings-att av

verket, utarbeta kravspecifikation omfattar samtliga verksam-en som
heters behov radiosystem inom polisväsendet, denett nyttav
kommunala räddningstjänsten hälso- sjukvården.ochsamt

Rikspolisstyrelsens RAPS Radiokommunikation för publicrapport
safety lämnades till regeringen i december 1996. I rapporten ges en
beskrivning befintliga hos polis, räddningstjänst och sjuk-systemav
vård, sammanställning operativa krav grundade enkät tillen av en
polismyndigheter, räddningstjänsten kommuner, landsting, länsstyrel-

mil., avsnitt visioner och förslag.samt ettser om

Slutsatser RAPS-rapporten bl de operativa kraven och detär attav a
internationella samarbetet pekar det TETRA bör väljasäratt som

standard, ekonomiska och operativa skäl talar förattsom ett
tidsfaktorn börjar bli kritisk.gemensamt system samt att
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Utredningsuppdraget1

tillsatte regeringen dennauppföljning RAPS-arbetetSom en
uppgift blandutredning med annat att:

för och konsekvensernaekonomiska förutsättningarnaklargöra de0
polisväsendet, den kommunalaradiosystem förett gemensamtav

sjukvården m.fl.räddningstjänsten hälso- ochsamt
samverkansfrågor lösningförslag teknisk lösning,lämna samt en0

ägarfrågorna,av
förslagföreslå för radiosystemet lämnalämplig huvudman samt0

finansieringsformer,
organisationer skulle kunnaförslag eventuellt andralämna som0

ingå i användar- och ägarkretsen.

också framdirektiven bilaga 3Utredningen ska enligt ta en
på detaljerad behovsanalys.utförlig kravspecifikation grundad en

för upphandlingkunna användas underlagDenna ska ett nyttavsom
radiosystem.

arbetsgångUtgångspunkter och1.3

samhället har välvikt för medborgarnas trygghetDet störstaär attav
katastrofer,hantering olyckor,kommunikationer förfungerande av
polis, rädd-och övrigt. Förbrottsbekämpning, samhällsstömingar att

sjukvård fullgöra sinaflera bästa ska kunnaningstjänst och med sätt
såväl inom respektivegoda kommunikationeruppgifter krävs

mellan organisationerna.organisation som

såväl nationelltpå olika verksamheter,samordning mellanKraven
också kravenblivit Därmed ökarinternationellt, har starkare.som

inte baraUtredningen dettaeffektiv kommunikation. äratt enanser
fråga, unikt tillfälle skapadet finnsradioteknisk attettutan att nu

organisation för säkrarekommunikationer och bättreeffektiva etten
samhälle.

kunnafram utredningen börkravspecifikation tagitsDen avsom
verksamheternassamhällsviktigaför upphandling deligga till grund av

upphandlingsorganisationmobil kommunikation. Denbehov somav
fullständigföreslås får uppgift utveckla denna tilltilltillsättas att en

kravspecifikation.
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påKraven radiosystem har vi försökt identifiera blandett nytt annat
studera typsituationer. Vi detta bättreatt ärtror attgenom en

utgångspunkt utgå från organisationer, tillgängligän teknik elleratt
dagens radioanvändning. Genom studera typsituationer kanatt man se
hur kan underlätta hanteringen olika händelser,ett nytt system av man
kan motivera de fåolika användarkraven, idéer till arbetssätt isamtnya
bästa fall hur kan förebygga olyckor eller mildra konsekven-se man

dem.serna av

Vi har inte funnit några skäl begränsa diskussionerna enbart tillatt
polis, räddningstjänst sjukvård. mångaoch finnsDet andra aktörer som
har krav mobil kommunikation och viktiga förstora är attsom
hantera samhällsstömingar med såvälDetta gäller statligamera.
myndigheter, landsting, kommuner vissa företag. finnsDet idagsom
också omfattande såvälsamarbete geografiskaöverett gränser som

organisationsgränser.över

Förutsättningar för flera användare ska kunna användaatt samma
radiosystem dels de ska kunna användaär oberoendenätetatt av
varandra individuellt eller i slutna grupper, dels de vid behov kanatt
samverka mellan olika användargrupper, såväl under normala
förhållanden vid svåra påfrestningarolyckor, på fredsamhället isom
och höjd beredskap.

Vi har gångunder arbetets haft regelbundna diskussioner med en
referensgrupp bestående viktigastede användarna. I referensgruppenav

ingåtthar företrädare för: Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket,
ÖverstyrelsenSocialstyrelsen, Försvarsmakten, för civil beredskap,

Länsstyrelsen i Stockholms län, Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, SOS Alarm, kraftbranschen, Generaltullstyrelsen
och Luftfartsverket.

Då det finns fråganintresse för bland användare ochett stort
dåbeslutsfattare, byte radiosystem börjar bli akut för flera olikaett av

dåanvändare och det finns såvälsamhälleligt intresseett stort av-
ekonomiska skäl samverkansskäl det blir samordnadattsom av en-
lösning, har vi fäst vikt vid föra utåtriktadbred och dialogstor att en
och förbereda kommande iatt steg processen.

Vi gånghar under arbetets tvåidentifierat frågor där det har varit
viktigt läggaatt extra resurser.
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landstingskommunala själv-ochgäller det kommunalaDen ena
olika behovlandstingen harbestämmandet. ochKommunerna av

samverkan kanintressenyanskaffning, samtidigt det är attstortavsom
Vi harlandsting, polis, SOS Alarmmellan olika kommuner,ske etc.

landstingtill kommuner ochdärför mycket viktigtdet attsett som
beskriva fördelarna medinformation utredningen,sprida ett nyttom

undvikaintresset försökaoch därigenom öka samtgemensamt system
onödiga investeringar i dagsläget.risken för

flestafrågan internationella samarbetet. Degäller detandraDen
vår liknande behovliknande problem ochländer i omvärld har som

år omfattandenågra gjortunder antalSverige. länder harI ettman
Vi har besöktkravspecifikationer medstudier, utarbetat mera.

iJustis- Politidepartementet Norge,Inrikesministeriet i Finland, og
Holland Justitie-Inrikesministeriet iOffice i England,Home samt

samarbetedeltagit i deti Belgien. Vi har dessutomdepartementet som
projekt, f.n.pågår bedriver liknandeolika länder i Europamellan som

också kring samarbetet ideltagit i diskussionerVi hartio länder.
Östersjöregionen.

från våra internationellafått värdefullt underlagVi myckethar
material. i dettabåde kravspecifikationer och Detkontakter, ärannat

samarbete vad gällerinternationelltmycket viktigt medsammanhang
kravmöjligheter ställaerfarenheter,utbyte att gemensammaav

medoperativt samarbeteleverantörer, över gränserna mera.



2 Allmänt radiokommunikationom

Med radiokommunikation trådlös överföring signaler mellanavses av
olika platser. En radioförbindelse innebär information frånsändsatt en

plats och plats.antenn tas emot antennen av en en annan
Radiokommunikation används framförallt fråntill eller rörliga enheter

fråneller vid sändning plats till antalstörreett mottagareen
broadcast.

Radiokommunikation kan ske antingen tvådirekt mellan apparater
så kallad direkt-mod eller via infrastruktur. Infrastrukturen kanen
bestå frånallt enda basstation en fast placerad radiostation tillav en

mycket komplext basstationer, växlar, databaser medett systern av
till exempel mobiltelefon-system. Kommunikation ocksåkanettmera

ske via satellit.

Radiosignalen bärvågöverförs med med viss frekvens etten en
visst antal svängningar sekund. För kunna överföraattper
informationen i meddelande omformas bärvågenmoduleras ett

återställsbestämt Signalen demoduleras sedan isätt. mottagaren.

Radiovågor med olika frekvens har olika egenskaper. Lägre
frekvens innebär ocksålängre räckvidd lägre kapacitet,en men en
längre och och frekvenser,större Högreantenner tyngre apparater. som
till exempel används inom mobiltelefoni och moderna radiosystem,
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och kankapaciteten ökar,innebär görasapparaternaatt antennernaatt
också räckvidden förkortas.mindre, attmen

jämfört medradiokommunikationbegränsningar vidTekniska
vågutbredningen,svârberäkneligatråd oftaöverföring dels denvia är

ocksåkapaciteten. nackdel kanofta betydligt lägre Endels den attvara
avseddauppfattas andra densignalen kan än mottagaren.av

kommunikationmobil2.1 Behovet av

förradiokommunikation framför alltTraditionellt har använts över-
med överföringblivit allt vanligareföring det har med tidental, menav

huvudsakligen användaVibilder med kommerdata, atttext, mera.av
"radiokommunikation"i stället för"mobil kommunikation"begreppet

överföring tal.nödvändigtvis handlardet inteför markeraatt att avom

beroendeoch organisationerantal företag, myndigheterEtt ärstort
viktigaste användarnaochmobil kommunikation. Bland de störstaav

finns:
sjukvård polis,räddningstjänst, hälso- ochordning och säkerhet,0

alarmeringambulanser,statlig räddningstjänst,tull, kommunal och
m.m.

åkerier, luftfart, sjöfart m.m.taxi, järnvägar,transporter
försörjningssystem el, m.m.värmevatten,

förvaltningarkommunala

viktigkommunikationsituation där mobilSom exempel ären
samhällsfunktionerolycka där flerakan nämnas somen

måste samordnas och samverka.och polisräddningstjänst, ambulans
någotfår har häntlarmcentral redaVanligen ettatt genomen

då brandbilar ochvid behovtelefonsamtal. Larmcentralen larmar ut
kommunikationscentral.polisenskontakt medambulanser samt tar

brandbilar, ambulanserUnder framköming till den angivna adressen tar
föroch motsvarandeledningscentraleroch polisbilar radiokontakt med

få information.för detaljeradkvittera larmet och attatt mer

med räddnings-ledningsplatsVid skadeplats upprättasstor enen
håller medkontaktpolisinsatschef. Dessaledare, ledningsläkare och

brandstation medledningscentral,respektive personal ochsin etc.
polis, räddningstjänstolika funktionernamobil kommunikation. De -

tilldelade olikasjukvård olika radiosystem ochoch har idag är-
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frekvenser. Samverkan mellan funktionerna oftasker endaen
samverkanskanal, vilket begränsning.är storen

Vid vissa insatser tillkommer såsomytterligare aktörer försvars-
makten, sjöräddning, flygräddning, vägverket med Detta innebärmera.

ytterligare ledningsfunktioner tillkommer ledningsplatsen, ochatt att
fler ska dela samverkanskanalen.

Det operativa internationella samarbetet har blivit allt viktigare.
Polis och tull har åtagitSchengen-samarbetet sig kunnaattgenom
kommunicera Samarbete längs landgränserna iöver gränserna.

ÖstersjönSkandinavien och förekommer i bland räddnings-annat
Öresundsbronfrågor. Genom byggandet ocksåökar behovetav av

samarbete mellan Sverige och Danmark.

Det finns flertal på påfrestningarexempel olyckor bådeoch inomett
Sverige och i andra länder där verksamheten försvåratsavsevärt genom
brister i radiokommunikationen. Olika händelser, och vad detyper av
ställer för krav radiokommunikation, kommer behandlas närmareatt
i bilaga Typsituationer.

Förutom talkommunikation kan radion användas till överföring av
larm, bilder, positionsangivelser mångaoch andrastatusrapporter, typer

data. Genom använda sig automatisk positionering,attav av
exempelvis ambulanser, hela tiden bilarna finns ochvet man var
vilken vid händelse. Vid vissa insatstyper skulleär närmast detsom en

värdefullt exempelvis kunde överföra bildervara om man av en
olycksplats såeller patient specialister ställe kundeatt annaten
hjälpa till, eller till exempel överföra ritningar hus tillöver ett
räddningstjänsten.

De används idag åldersstignai allmänhet och harärsystem som
begränsad funktion. minstInte möjligheten kommunicera mellanär att
olika verksamheter överföra datainformation mycketsamt att
begränsad.

2.2 Frekvenser

De används idag arbetar i huvudsak med fastasystern som
frekvenser kanaler. innebärDet användaren väljer frekvensatt en som
sedan används under hela samtalet. Olika verksamheter och enheter
från olika platser har tilldelats olika frekvenser. Samverkan mellan
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vidprobleminnebärDettapå frekvens.skerdessa gemensamen
dåöverbelastadblirfrekvensen lättdå densamverkan gemensamma

dåliggrundblockeradellermånga använda den,villalltför av
frekvensekonomiskineffektivtockså mycketradiodisciplin. Det är ur

demanvändasinte kandå antal frekvensersynpunkt stort somett av
dem.skulle behövabäst

frekvens-automatisksiganvänderradiosystemModerna av
väljeranvändarenTrunking innebärså trunking.kalladtilldelning, att

väljer självochdata tilleller överföravill tala medhan systemetvem
frekvens hardenväljerstörningarVidledig frekvens. systemet somen

med flerahar kontaktmottagningsförhållande. radioapparatenOmbäst
bästadetbasstationdenväljerbasstationer systemet som ger

mottagningsförhållandet.

Tidigarei bank.liknas vid kösystemetTrunkingförfarandet kan en
långa väntetider.onödigtdå drabbasoch kundesjälv kövalde avman

sig kundernaupplevermed kölapparkösystemMed gemensamt somett
störningar.eventuellavarandra ochoberoende avmer av

digitalaAnaloga och2.3 system

medankontinuerligt varierar,signalenöverföring innebärAnalog att
och nollor.tillkodat signalenöverföring harbinäri digital ettorman

så lågstörnivånmåstesignal ävenanalogmottagningVid attvaraav en
digitalvidsignalnivån medan detkan urskiljas,små inyanser
ochnollaskilja mellankanmedmottagning räcker att mottagaren enen

gånger,godtyckligt antalåterskapassignalen kandigitalaDen ettetta.
innebär hålla kvalitet.ursprungligalltid kansignalenvilket att

huvudsak analogaii drift idagradiosystem är system.De ärsom
teknik:digitaljämfört mednackdelarantalAnalog teknik har ett

samtal,avlyssnaobehörigarelativt lätt fördet är att0
radiospektrum,utnyttjaeffektiv vad gällermindreden är att0

kommer.täckningsgränsenkvalitetden närmaresämre man0 ger
svårare överföra datadet är att0

ocksåströmsnålare.och Demindre ärkanDigitala görasapparater
sårbarhet ifinnsnackdel detdriftsäkra. En störretekniskt är att enmer

kompliceradeofta mycketdedet villmjukvaran, styrsäga somprogram
systemen.
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Öppen2.4 standard kontra leverantörs-

specifika systern

Det idag relativt vanligt medär egenutvecklade leverantörsspecifika
sådanaFördelen med kan skräddarsysystem. är demsystem att man

efter behov. Nackdelarna bland blir hänvisadär tillannat attegna man
leverantör, riskerar bli fast i gammal lösning inteattg man en som

följer imed den tekniska utvecklingen, det tiden svårtmed kan bliatt
med reparationer och reservdelar det svårtkansamt att attvara
kommunicera med andra Med fårstandardöppensystem. en man
dessutom i bästa fall prissänkning grund konkurrensen ochen av en

tillverkningsvolym.större

Fördelarna med standard bliröppen delstörre störreen av
världen standarden. Dels kan använda sin utrustning iantarsom man
flera länder, dels blir marknaden vilket ökar fördelarnastörre som
uppkommer konkurrenssituationen. GSM europeiskärur som en
standard finns mångaidag håll i världen. Idag finns även en
europeisk standard för digital trunkad radiokommunikation TETRA-
Terrestrial Trunked Radio. framtagenDenna bland förär annat att
uppfylla frånkraven "public safety och public service. Projekt för

införa TETRA-system för samhällsviktig verksamhet pågåratt
många håll i Europa.

Det det europeiskaär standardiseringsorganet ETSI harsom
bådeutarbetat GSM- och TETRA-standarden. Man har vid arbetet med

TETRA kunnat dra hel del lärdomarna från GSM-nytta av en av
arbetet.

Standardiseringsarbete många år, och arbete medtar nästa genera-
tions mobila påbörjat.radio inte TETRA kommerär därför denatt vara
enda relevanta standarden för radiokommunikation i långEuropa under
tid framöver, år.sannolikt minst tio

2.5 Egna eller sambrukade systern

Ur samhällsekonomisk synvinkel det fördel fleraär storen om
användargrupper med liknande behov kan sambruka radiosystem.ett
De ekonomiska fördelarna med samutnyttjande infrastrukturav
master, sändare, övervakning med mera uppenbara. ocksåDetär ger
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då tillgängliga kanalerfrekvensekonomisk synvinkel,vinststor uren
fördelas effektivare.kan

Än på väsentligt kanviktigare sättär ettgemensamt systernatt ett
Utredningenmellan olika användargrupper.samverkanunderlätta ser

i hela landetmedborgarnatrygghetskravfundamentaltdet attettsom
från polis, räddnings-andrapåräkna och stöd blandhjälpska kunna

försjukvård. funktionerhälso- och Dessatjänst och svararsom
fullgörasäkerhetsfrågor måste kunnaför bästaochtrygghets- sättatt

kommunikations-tillgång säkratill effektiva ochuppgifter hasina
tillåter möjliga samverkan.bästasystem som

säkerhet ochvad gällerställer dock kravsambrukatEtt systern stora
därförintegritet, delsolika användarnassårbarhet, dels vad gäller de att

samhällsviktigadrabba denkanfunktionsfel i gemensamt systemett
hårt.kommunikationen mycket

vilket innebärfrekvenser,sig högreanvänderModerna system av
sin ökademedför iinfrastruktur. Dettaräckvidd ochkortare tätare tur

samordning.talar förvilket ytterligarekostnader en

utvecklingFramtida2.6

mobilbegränsningar vad gällerfinns vissafysikalisktTekniskt och
medBegränsningama har blandkommunikation. göraannat att

vågutbredningsförhållanden i frekvensbanden.och trängsel

sekund krävs högredatabitarbandbredd dvs flerökadFör peren
infrastruktur. Deneffekt ochutsändhögrefrekvenser, tätare

datahastigheter iökadeleda tillutvecklingen kommerkommersiella att
områden, iinte allsi tätbefolkademobilade näten sammamen

komprimerings-utvecklasSamtidigtglesare trakter.utsträckning i
kvalitetöverföras med högreså video kanbilder, ljud,tekniken, etc.att

begränsad bandbredd.även

mindre detkunna omkommerbärbara utrustningenDen görasatt
får livslängd. kanströmsnålare. ökad ManBatteriernaochönskvärtär

få behöver iinformationutrustningen denden mobiladirekt till man
klicka fram detenkeltkanoch bild, ochform sättetttext manav

behöver.man
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kommerDet utvecklas antal tjänster. Genom studeraatt ett stort att
behoven kommunikation vid olika situationer kan välja ochav man

påställa krav de tjänster underlättar hanteringen. Användar-som
vänligheten kan öka hanterar frågordessaavsevärt braettom man
sätt.

De arbetar fältet kan direkt till sin mobila fåutrustning densom
information de behöver i form bilder, mätvärden, kartunderlag ochav

ledningscentralerI och liknande har överblick vadannat. överman som
sker med hjälp till exempel positionering, geografiska informations-av

och mätvärdesinsamling. De inblandade isystem stressadärsom en
situation behöver inte själva söka informationen får den iutan en
hanterbar form.

frånMan ska kommunikationssystemet enkelt kunna nåsättett
andra allmänna telenätet, mobiltelefonnäten,nät olika datanät etc.,
och såska flexibelt det inte begränsar valetsystemet attvara av
organisation, arbetssätt eller samarbetsformer.



Dagsläge3

dagsläget för de olikadetta kapitel översiktI överges en
på samverkan och behovanvändarna, speciellt med avseende av

mobil kommunikation.

utredningen har förtAlla de myndigheter och organisationer som
radiosystem.diskussioner med har problem med sina nuvarande
måsteframtid. skeSystemen behöver bytas inom Dettaut en snar

samordnat sätt.ett

användarorganisa-lagar verksamheten för de olikaDe styrsom
både höjd beredskaptionerna förutsätter samverkan i fred och under

och samhällets totala ska användas bästa sätt.att resurser

Dagslägetl

Översiktl

polisen, den kommunala rädd-Utredningen ska i första hand studera
ocksåsjukvården. förslagningstjänsten och Vi skahälso-samt ge

ingåövriga ska kunna ivilka användare ett gemensamtsom
radiosystem. detta kapitel beskrivningar de verksamheterI somges av
utredningen haft diskussioner med.

tillståndfinns 1998 förEnligt Telestyrelsen underPost ca
uppskattning antalet211.000 mobila radiosändare. Detta avger en

tillstånds-användare dock undantagnaradioanvändare idag. Vissa är
sändareplikt. Det gäller bland Försvarsmakten använ-annat samt som

frekvenser till exempel mobil-der särskilt bestämda gemensamma
telefoner.

fördelade 2000 radionät,mobila radioapparatemaDe är ca varav
fasta framför allt bas-200 personsökarnät. Totala antalet sändareär

stationer inom mobilradionäten 20.000.är ca
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PTS har i sitt register ingen branschmärkning, det vill detsäga
framgår inte vilken tillståndshavarenverksamhet åt.sig Iägnarsom

uppdragden marknadsundersökning Omnitele utfört påhar PTSsom
uppskattades antalet användare, undantaget public safety" till ca
219.000 fördelade enligt följande:

Andel Antal
användare

åkerier,Transporter flyg, sjöfart, taxi, 38% 80.000
bussar järnväg etc.
Försörjning el, olja, 13% 30.000värme,vatten, gas
etc.
Industrier: papper, metall, byggnation, 17% 40.000
tillverkning etc.
Myndigheter förutom public safety 15% 30.000
kommuner etc.
Serviceföretag underhåll,teleoperatörer, 13% 30.000
bevakning etc.
Övriga 4% 9.000
TOTALT 100% 219.000

Det räknades public safety- polis, räddningstjänst,som som
sjukvård med flera ingick inte i studien. Totalt torde antalet radio--
användare i Sverige 260.000 undantaget Försvarsmaktensruntvara
radioapparater.

3.1.2 Ordning och säkerhet

Polisen

Enligt polislagen skall polisens arbete, led i samhälletsettsom
verksamhet för främja rättvisa och trygghet, syfta till upprätthållaatt att
allmän ordning och säkerhet i övrigt tillförsäkra allmänhetensamt att
skydd och hjälp.annan

Till polisens uppgifter hör att
förebygga brott och andra störningar den allmänna ordningenav
eller säkerheten,

1 Omnitele. Civil Public TETRA in Sweden. 28 April 1998.
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övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar
sådanadärav ingripa har inträffat,närsamt

frågabedriva utredningspaning och i brott hör underom som
åtal,allmänt

sådantlämna allmänheten skydd, upplysningar och hjälp, närannan
bistånd lämpligen kan polisen,ges av
fullgöra den verksamhet ankommer polisen enligt särskildasom
bestämmelser.

organisationerSamarbete skall med andra myndigheter ochäga rum
vilkas verksamhet berör polisverksamheten.

internationellaPolisens samarbete, inte minst vad brotts-avser
områdetbekämpning inom droger och organiserad brottslighet, bedrivs

inom för Interpol, Europol och i framtiden Schengen. Iramen
Schengen-avtalet har betonat vikten radio-upprättaattman av
förbindelser kan underlätta samarbetet vid gränsöverskridandesom

förverksamhet polis och tull.

Polisen förfogar idag fyra olika radiosystem:över
det nationella radiosystemet S-70M för polisen ochär avsetto som
samverkande organ,
radiosystem F80 för fjällvärldenavsett
radiosystem S80 i Stockholm, Göteborg och Malmö samt

förradiosystem E80 digitalt och krypterat ochär avsettsom
särskilda spaningsenheter, narkotikaenheter Säkerhetspolisen.och

åren frånS70 infördes under 1969-1972 och i modifierad form
1990. F80 driftsattes i början 1980-talet. Polisen räknar med S-attav

år.70M och F80 bör inom 3-6 S80 operativt kring 1985omsättas var
år. år.och bör inom 6-7 E80 bör inom 6-11omsättas omsättas

alla förFör gäller Rikspolisstyrelsensystem att ansvarar
för fasta gjort grundinvestering ikostnaderna de och harnäten en

mobila stationer. anskaffningar respektivaKompletterande görs av
lokal myndighet.

Systemen täcker idag 95% landet förutom i fjällvärlden därca av
täckning endast finns efter allmänna far- och vandringsleder isamt
bebodda delar. S-7OM finns idag 1000 basstationer och inomInom ca
S80 30 basstationer. tenninaler idag 14.500.Antal ärca ca
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Tullen

vårakontrollera flödetHuvuduppgiften för tullen överär att av varor
från utanför kontrolleras import ochTill och länder EUgränser.yttre

andra EU-länder ska tullenVid gränsenexport motav varor.
försvissa andra inte inkontrollera narkotika, ochatt vapen varor

olagligt.

ståruppgifter iFyra centrum:
för och Sverige.Uppbörd tull och skatt EU0 av

underlaget för utrikeshandels-Samla in och kvalitetsgranskao
statistiken.

utförsel hälsa, miljö ochFörhindra införsel och hotarav varor som0
prioritet.säkerhet. Kampen narkotika har högstamot

kostnadseffektiv god service tillSkapa tullprocedur och ge en0 en
näringslivet.

ske med andra myndigheter ochSamordning och samverkan skall
tullverksamheten.organisationer vilkas verksamhet berör

betonas vikten kunna samverkaSchengen-samarbetetInom attav
länder inom och dels med länderlandsgränser dels med EUöver

målet standardutanför EU. Det är operatörs-ärgemensamma en som
teknikoberoende med frekvenser.och och gemensamma

innebär sambandsmänPolis Tull Norden samarbetetPTN att
och placerade i olika europeiskaanställda respektive myndighetav

genomför samverkansinsatser samtliga nordiska länder kanländer som
använda sig i sin verksamhet.av

radiosystem i 80 bandet,Tullen har idag MHzett eget som
områden förhuvudsakligen in viktiga geografiska tullenstäcker

flygplatseroperativa till exempel hamnläggningar,verksamhet, samt
användsför fordon och Radiosystemet ävengränspassager personer.

eller tillför överföring personlarm till tullens rikssambandscentralav
de utökadepolisens länsalarmeringscentral. Med anledning av

punktskattefrågoma och polisenuppgifterna för tullen i kommer tullen
fårtullen möjlighetutöka samverkan med avtal innebärett attatt som

radiosystemnyttja polisens relästationer i S-70M Tullensnätet.att
med norskaanvänds i crossbandstrañk 80MHz/16O MHzäven

genomföras i krypteradanvändare. del radiotrafiken kanEn stor av
form.
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Generaltullstyrelsen för kostnaderna för det fasta nätet,svarar
rikssambandscentralen grundinvestering för de regionalasamt
myndigheterna. Kompletterande regionala investeringar bekostas av
respektive myndighet. omfattar idag 90 basstationerNätet samtca ca
1500 mobila/bärbara terminaler.

årNuvarande beräknas ha övervintringsfas 3 6system som en om -
påfrämst med tanke de ytterligare tjänsterbehöver ersättas som

erfordras i framtida till exempel data överföring,kommer att system
bildöverföring, GPS, anslutning till fasta mednät mera.

och statlig räddningstjänst3.1.3 Kommunal

Räddningstjänstbegreppet definieras i räddningstjänstlagen. Där
ocksåregleras under vilka förutsättningar kommunerna och ärstaten

skyldiga räddningsinsatser vid olyckshändelser ellergöra över-att
hängande fara för olyckshändelser för hindra eller begränsa skadoratt

människor eller egendom eller i miljön. och deKommunerna
ocksåstatliga myndigheter har räddningstjänstansvar skyldigaärsom

samarbeta med varandra och med andra berörsatt som av
verksamheten.

för omfattar sjöräddningStatens räddningstjänstansvar
Sjöfartsverket, miljöräddningstjänst till sjöss Kustbevakningen,
flygräddning Luftfartsverket, fjällräddning och efterforskning av
försvunna polisen räddningstjänst vid utsläppsamtpersoner av

frånradioaktiva kärntekniska anläggningar länsstyrelserna.ämnen
för miljöräddningstjänst tillGeografisk begränsning sjöräddning och

ocksåtill gällersjöss havs Vänern, Vättern och Mälaren. Dettaär samt
flygräddningstjänsten. All räddningstjänstvissa delar ärannanav

innebär den övervägande delenkommunernas Detta attansvar. av
räddningsinsatserna kommunerna vid till exempel bränder,görs av
trafikolyckor och naturolyckor.

Samverkan mellan kommuner sker i olika former, bland annat
civilrättsliga avtal kan omfatta till exempel chefgenom som gemensam

och ledningsorganisation. politiska styrningen ligger dock kvar iDen
långtgåenderespektive kommun. formen samverkanDen ärmest av

tvåbildande kommunalförbund där eller flera kommuner bildarav en
organisation för räddningstjänsten i medlemskommunerna.gemensam

också fårBildande kommunalförbund innebär attav man en gemensam
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frånför representationpolitisk organisation räddningstjänsten med
medlemskommunerna.

Varje kommun kommunalförbund ansvarig för räddnings-eller är
såvältjänsten fred under höjd beredskap. innebärunder Dettasom

också hållaskyldig den utrustning, bland för radio-äratt att annatman
såkommunikation, behövs för verksamheten. Dock detär attsom

Räddningsverket anskaffar och den tilläggs-ägerstaten genom
utrustning behövs för den utökade organisationen under höjdsom
beredskap. radiokommunikation innebär detta fordonsmonteradFör

underhålloch bärbar materiel. Drift och sköts kommunerna. All fastav
monterad utrustning basstationer och kommunen.ägsmastersom av

fåkan dock statsbidrag för de ökade kostnaderKommunerna som
föranleds de högre krav kan ställas för de skasystemen attav som
fungera under höjd beredskap. Exempel dettaäven är reserv-
basstationer och EMP-skydd skydd elektromagnetiska pulser.mot

främstStaten Räddningsverket viss fast radioutrustning,ägergenom
sårelästationer, i kallade länsnät vilka ska säkerställa radiokommuni-

ledningsplatser.kationen mellan länsstyrelsemas och kommunernas
för höjdNäten byggs primärt verksamheten under beredskapupp men

i den fredstidaambitionen de ska kunna användas ävenär att
verksamheten.

Räddningscentral RC ledningsplats för kommunal räddnings-är en
tjänst. Räddningscentralen integreras i brandstation och ska kunna

både fred höjd fall användsanvändas i och under beredskap. I vissa RC
också ledningsplats för kommunal ledning. Räddningscentralernasom
byggs, och drivs kommunerna. Staten Räddningsverketägs av genom
stödjer kommunerna under byggprocessen lämnar ekonomisktsamt

åtgärderbidrag för behövs för det skydd och den högrede som
försörjningssäkerhet för verksamheten under höjdkrävssom
beredskap. Totalt finns i dagsläget 90 räddningscentraler färdig-ca
ställda.

tvåkommunala räddningstjänsten förfogar idag olikaDen över
för radiokommunikation; det ordinarie fredssystemet och detsystem

frånäldre "civilförsvarssystemet". Civilförsvarssystemet byggdes upp
något samtidigt1967. Planer för utbyte detta har funnits utbyteav men

bådahela har inte genomförts. De integrerassystemet systemenav
såväldock successivt till för användning i fred underett system som

höjd beredskap. sker till exempel i samband med byggeDetta av
räddningscentraler.
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Åldern de kommunala räddningstjänsternas frånvarierar,system
framåt.tidigt 70-tal och Det kommunerna själva denär avgör närsom

ekonomiska livslängden överskriden med hänsyn till driftskostnad,är
tillgång till reservdelar med mera.

För den kommunala räddningstjänstens finns idel hela Sverige
uppskattningsvis 1000-1500 basstationer. Antalet terminaler uppskattas

6.000 fordonsmonteradetill och 10.000 handbuma.

fåMed undantag sker samtrafik och samtliga förkanaler denpassas
kommunala räddningstjänsten SOS Alarm. Den kommunalaav
räddningstjänsten också i utsträckning beroende SOS Alarmsär stor av

och samtrafik för klara rimlig yttäckning i demaster att egna
kommunerna i högre utsträckning vid samverkanän översamt
kommungräns. SOSDen Alarm ägda rikskanalen användsav som
brandrikskanal. Förutom ambulans och kommunal räddningstjänstav

ocksåanvänds den till exempel brandflyg.av

ocksåEtt radiosystem skulle kunna användas för manövreringnytt
utomhusvarningen.av

Kustbevakningen utför sjöövervakning med miljö-samtmera
räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningens operativa radionät
använder frekvenser 80 MHz-bandet och i varierande gradär
kompatibelt med polisens 70 och den civila räddningstjänstenssystern

För närvarande inom årende 3-4 harnärmastesystem.
Kustbevakningen påinga planer utbyte befintligt system utanav

Såövervintrar i småningomdet gamla. behövs utbyte bakgrundett mot
det växande behovet kryptering, data- och bildöverföring,av av

ytterligare samverkan etc.

Luftfartsverket skall bland tillsyn flygsäkerhetenutöva överannat
för den civila luftfarten för räddningstjänst vid flyghaverier.samt svara
Luftfartsverket fördelar med främst förett gemensamt systemser
samverkan med övriga aktörer inom räddningstjänsten. har tittatMan

ocksåTETRA och konstaterat detta mycket väl skulle kunnaatt
användas för övrig markradio flygplatserna. Man har för närvarande
inga konkreta planer utbyte befintligt system.av

Sjöfartsverket för tillsyn sjösäkerheten, lotsning,överansvarar
utmärkning farleder, sjöräddning med använder iManav mera.
huvudsak, i enlighet internationellamed konventioner, sjöfartens
internationella radiosystem till exempel VHF-bandet. För densom egna
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Genomfinns inget behov byta tillverksamheten ett nytt system.att
sjöräddningscentralen kommu-fjärrmanövrerade basradiostationer kan

båtar,i formnicera all yrkessjöfart och sjöräddningsresursermed av
Sjö-flyg helikoptrar. Till sjöräddningsresursema räknas,och utöver

frånbåtar, Sjöräddningssällskapet,fartsverkets fartyg och även resurser
räddningskårer iKustbevakningen, sjöpolisen, Försvarsmakten och

fritidsbåtar också utrustade medvissa antalkustkommuner. Ett ärstort
lotsbåtarMånga tjänstefartyg förVHF-radio. Sjöfartsverkets och ärav

utrustadekommunicera med räddningstjänst dessutomkunnaatt annan
till80MHz-radio inkluderande brandrikskanalen. Om exempelmed

sjukvård iövrig räddningstjänst byter kommer detpolis, och system
påverkaomfattning Sjöfartsverket. Detbegränsad även systemetatt nya

lotsbåtarbör finnas i sjöräddningscentralen, eventuellt ombord isamt
tjänstefartyg.och

miljöräddningstjänst tillsjö- flygräddningstjänsten ochInom och
sjöss internationella regler ochdelar verksamhetenstyrs av av

övningsverksamhet förekommer, till exempelkonventioner. Gemensam
Östersjön.oljebekämpning i ansvariga myndigheternasgällande De

ocksåinnehåller internationellaomfattandeövriga verksamheter
kontakter.

vidNorden finns ramavtal samarbeteInom över gränsernaett om
påskyndaocholyckshändelser. Avtalet syftar till underlättaatt

också skallhjälpinsatser mellan länderna. Avtalet talar staternaattom
verka för utveckling samarbetet.en av

mellan kommu-kommunal räddningstjänst förekommer samarbeteI
inomfall detta i avtal. Specifikti gränstrakterna. I del reglerasner en

sambandsområdet pågår för närvarande försöksverksamhet mellan
Årjängsräddningstjänstmyndigheter och och Malungs kommu-norska

ner.

sjukvård3.1.4 Hälso- och

åvilarsjukvård de 26för offentlig hälso- och i SverigeAnsvaret all
sjukvårdshuvudmännen landstingsfriai Sverige. Landstingen och de

friståendepolitiskt organisation medkommunerna är egen, egenen
upptagningsorrlråde. Vissa delarsitt geografiskabeskattningsrätt inom

sjukvården, äldrevård vård psykiskttill exempel ochhälso- och avav
år frånförts landstingen tillhandikappade, har under översenare



SOU 1998:143 Dagsläge 33

sjukvårdshuvudmänprimärkommunerna. De flesta har valt läggaatt ut
flerallt delar verksamheten intra- eller entreprenad.av

Sjukvården århar under tvingats till kraftiga besparingar isenare
offentliglikhet med verksamhet. Konsekvenserna har blivit attannan

eventuellade och marginaler i form personal, materiel ochreserver av
tillgåfannslokaler vid olyckor och katastrofer, kraftigtstörreattsom

minskat.har

Sjukvårdshuvudmännen har därför i allt omfattning aktivtstörre
börjat samarbeta och samverka sinsemellan. har i sin medförtDetta tur

tillgångökat intresse för ha till för blandett att systemgemensamma
mobil kommunikation.annat

sjukvårdens sjukvårdsinsatserHälso- och vid akuta regleras,ansvar
sjukvårdslagen.förutom räddningstjänstlagen, hälso- ochävenav av

framgår bland landstingen förHär ansvariga all hälso- ochärannat att
sjukvård upptagningsområde.inom sitt geografiska Hälso- och sjuk-
vårdslagen sjukvård,ingen skillnad "normal" olyckor,gör större
katastrofer eller höjd beredskap.

sjukvårdenSocialstyrelsens roll inom hälso- innebär främstoch
tillsynsansvaret, det vill till intentionerna i hälso- ochsäga att attse
sjukvårdslagen uppfylls etik följs.god Dessutom harsamt att
Beredskapsenheten inom Socialstyrelsen utökat vadett ansvar avser

för sjukvårdenplaneringen hälso- och under höjd beredskap liksom för
sjukvårdens svårafunktion påfrestningarunder samhället i fred samt
sjukvårdens förmåga delta vid internationella fredsfrämjandeatt
insatser.

möjliggöra förenklaFör och omfördelning patienter, personalatt av
och materiel under höjd beredskap kan Socialstyrelsen, redan i fred,

påverkamed riktade bidrag i viss utsträckning landstingens val av
akutsjukvården.teknik för mobil kommunikation inom

Sjukvårdshuvudmännens ocksåinnefattar Sjuktransporter iansvar
frånluften och farbar fler landstingAllt har valt verkaväg. att som

beställare och lägger sjuktransportverksamhetendenna intra- ellerut
entreprenad.

Sjukvården långInternationellt samarbete: har sedan tid aktivtett
bådesamarbete med Danmark i samband med brobygget, under

byggnadsfasen och förberedelser inför öppnandet bron medsom av

1998:1432 SOU



34 Dagsläge SOU 1998:143

allmän trafik. gränstrakterna till exempel samarbetet iI Norge ärmot
Värmland och i Jämtland väl etablerat och särskilt intensivt.norra

mångahar i fall inneburit lösningar där riksgräns-Detta gemensam
fåttakutsjukvårdöverskidande har fram. här gäller särskiltDettas

ambulans- och helikopterverksamheten under högsäsong ävenmen
sjukvårddaglig i gränskommuner.

Sjukvårdens radiosamband sker idag i flera olika Primärt skernät.
den i SOS Alarms 80 med dels länskanaler förMHz-nät egna
ambulanssjukvård, dels rikskanalen ofta andra lokala kanaler.samt
Samverkan med polis och kommunal räddningstjänst sker i nätsamma

ambulanssjukvårdenoch allt radiosamband förär nästansammantaget
beroende SOS Alarms och radionät. Som komplement tillmasterav

nå vårdinrättningar,dessa, bland för används mobiltelefoni.annat att

Mobil datatrafik i Mobitex-nätet har i ökande omfattning blivit ett
alternativt sambandsmedel för utlarmningsinformation och dirigering

från ocksåsker SOS Alarms larmcentraler. Mobitex används idag isom
allt högre utsträckning för överföra patientuppgifter med tillatt mera
vårdinrättningar. Mobitex finns i hälften ambulanserna iänmer av

ambulanssjukvårdamaViaSverige. Mobitexnätet uppdragemottar
skrivs i ambulansen, kvitterar uppdragen elektroniskt viautsom

statussignalering fortlöpande framme,sin verksamhet:samt rapporterar
lastat, kör prioritet, ledig förprogrammerademed med hjälpo.s.v. av
statusmeddelanden.

sjukvårdsledningFörsvarsmaktens funktioner för utnyttjar Mobitex-
sjukvårdvilket innebär samtrafik mellan civil och militärnätet görsatt

möjlig. snabbt och flexibelt kunna samband mellanFör upprättaatt
såväl sjukvårdsenheterfasta mobila har Försvarsmakten ochsom
Socialstyrelsen anskaffat och lagerställt antal väskor medett stort

trafiken.Mobitex-terminaler dessutom medger krypteringsom av

nårMobitexnätet täcker hela landet längst i Nätetutom norr. ca
99,5 befolkningen enligt landet% och 90% Ioperatören.ytanav av
finns 220 basstationer. utbyggt finnasFullt kommer det 600attca ca
Mobitexterminaler i ambulanser och akutbilar 300 iplus ca
reservfordon olika slag.av

Många GPS positionerna uppdaterasambulanser med ochutrustas
kontinuerligt SOS fleri Alarm:s kartpresentationer. Allt ambulanser är
också vitaldatautrustade med möjlighet sända EKG och andra tillatt

få förberedaspecialister sjukhuset, dels för säkrare diagnos ochatt
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påbörjatill för utsträckningankomst sjukhuset, dels i allt störreatt
i olycksplatsen. dettainitial behandling redan hemmet eller Genom

förmåntalkommunikation minskat till för mobildata-har behovet av
överföringar fortsätter.och trenden

idag för olikaFlera ambulanser har parallella täckasystem att
för positionering statusinformationbehov. Man har Mobitex och till

förSOS Alarm med rikskanalen samverkan med andramera,
nåräddningstjänster, mobiltelefoni för allmänna telenät ochatt

för finnasskadeplatsradio samverkan skadeplats. Det kan lokalt
ytterligare system.

sjukvårdshuvud-Socialstyrelsen har aktivt och bidrag tillgenom
införandet mobildata i Mobitexnätet. harDettamännen, uppmuntrat av

inneburit i de fall ambulanser och andra sjuktransportfordon haratt
med utrustning för mobil datatrafik, har enbart Mobitexnätetutrustats

varit aktuellt bärare. andra rikstäckande har varitInga systemsom
aktuella i praktiken.

sjukvårdshuvudmännenPositivt härmed haft möjlighetär att att
för- och nackdelar med mobildata. relativa enhetlighet iDenprova

användning bärartjänst idag finns bra förutsättning förärav som en
fortsatt utveckling. Därför det inte komplicerad uppgiftär ersättaatten
bärartjänsten Mobitex bärartjänst.mot annan

delen investering mobildatasystemDen i utgörsstora av en av
bådekostnader för applikationer övrig utrustning, för mobila ochsamt

frånstationära terminaler. hela kedjan, mobila enheter tillUtan
till exempel akutmottagningar och hos specialister, inteärmottagare

bärartjänsten egenvärde.stortav

påKraven den mobila bärartjänsten har ökat de erfarenhetergenom
tidsvinster fleraoch redan vunnits i bland projekt inomannatsom

infarktsjukvården vårdfåttdär patienter har bättre snabbare tack vare
bådetekniska lösningar medger adekvat och tidigaresom mer

behandling tidigare.än

effektiv samtrañkBehovet enkel, snabb och med andraav
samverkande myndigheter och organisationer i samband med arbete vid

ocksåolyckor ställer allt högre krav bärartjänst.stora en ny
ledningsornrådetTendensen inom alltmer ledningsstödär att avancerat

Ävenanvänds allt längre i organisationen. under fältmässigaut rent
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förhållanden krävs möjlighet till dataöverföring med avsevärd
bandbredd.

3.1.5 Alarrnering

SOS Alarm LandstingsförbundetAB och Svenskaägs staten,av
Kommunförbundet. safety-uppgiftFöretagets public är att ta emot

vidarebefordraoch samordna och/eller allmänhetens behov hjälp iav
akuta Uppgifternanödlägen. regleras i konsortialavtal i korthetett som
kan sammanfattas följer:som

SOS förAlarm ska ägaren staten
besvara och handlägga alla hjälpbehov kommer in larm-0 som

112,numret
samverka med statliga räddningstjänster polis, sjöräddning, flyg-0
räddning med mera,
bistå övriga statliga myndigheter vid exceptionella händelser.0

För Landstingsförbundet ska SOS Alarm alarmera ochägaren
dirigera landets samtliga ambulanser enligt avtal med respektive

Tillsynsmyndighetlandsting. Socialstyrelsen.är

Svenska KommunförbundetFör ska SOS Alarm alarmeraägaren
biståoch, enligt avtal med respektive kommun, den kommunala

räddningstjänsten med övrigt Tillsyns-samband och bakre stöd.
myndighet Statens Räddningsverk.är

ingår hållaavtalet med rikstäckande radionät i 80l staten att ett
ambulanssjukvårdenMHz-bandet och erbjuda och den kommunalaatt

Så ocksåräddningstjänsten plats i detta. sker idag det till heltoch är
ocksåövervägande del avtalsreglerat med respektive landsting och

primärkommun.

SOS Alarms täcker hela landet med undantagnät av rena
fjällområden. Täckningen bedöms idag 85-95% landet. Detvara av
finns 120 basstationer kompletterade med relästationer i Trafikca norr.
i sker idag med 1700 mobila enheter inom ambulans ochnätet ca
sjuktransport med majoriteten den kommunala räddnings-samt av
tjänstens mobila och ibland bärbara terminaler.även

SOS Alarms bedöms behöva relativt ellernät omsättas snart senast
år.inom 3-6 Majoriteten de mobila terminaler trafikerar dettaav som
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och landsting och kommuner bedöms behöva bytasnät ägssom av
inom tidsperiod.samma

1.6 Försvarsmakten

Försvarsmaktens lednings- och sambandssystem, inklusive radio-
fram bakgrund krigsorganisationens krav.system, tas mot av

civila samhället sker totalförsvarsbakgrund.Samverkan med mot en
oftast truppradio i frekvensbandet 30-87,5Radiosamverkan sker genom

någotvanlig radiokanal. förbättraMHz För samverkanöver öppen att
på såradiostationer förutbyter kunna skapasättattman

sjukvårds-funktioner krigsamverkansnät. För vissa i och
Mobitex.transportledning utnyttjas

Då fred till-samverkan sker i enligt Räddningstjänstlagen och
katastrofer efter-hörande förordningar, till exempel insatser vid och

sökningar utnyttjas därför olika särlösningar beroende aktuella
förhållanden. Ofta innebär det olika sambandsnät byggs medatt upp
civil respektive militär materiel.

polis, räddningstjänstrutinmässig samverkan, till exempel medMer
i medoch ambulans vid bevakning, skjutsäkerhet med sambandmera

utbildningsverksamhet utnyttjar lokala särlösningar.Försvarsmaktens

flyg- Sjöräddningen har helikoptrar med blandInom och utrustats
polisradio för möjliggöra samverkan. denna verksamhetInomannat att

också radiokommunikation reglerad internationella bestäm-är genom
ordinariemelser varför flera möjligheter till samverkan finns medäven

kommunikationsutrustning.

frånErfarenheter genomförda insatser övningar i räddnings-och
entydigt brister vad gäller lednings- och sambands-tjänst pekar

för främsta orsakerna bristensamverkan. De ärsystemen gemensam
"språk".materiel rutiner ochsamt gemensamma

Försvarsmaktens huvuduppgifter har blivit i fredstidEn ävenattav
svåra påfrestningarstöd vid samhället. innebärkunna lämna Detta

Frånväsentlig förändring tidigare. ställa speciell utrustningmot atten
personal till förfogande vid räddningsinsatser bakgrundoch mot av

Räddningstjänstlagen, skall Försvarsmakten kunna avdela helanu
särskilda med sin ordinarie utrustning tillförband eller enheter

förfogande för mindre insatser. princip skullesamhällets eller Istörre
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alla Försvarsmaktens kunna ställas till förfogande i extremaresurser
situationer.

förhållande samverkansförmåga,Detta ställer och kravstörrenya
bland lednings- och sambandsresurser. Enannat genom annan av
Försvarsmaktens ocksåhuvuduppgifter, internationella insatser, ställer

krav samverkan.nya

pågårFör närvarande studier taktiskt radiosystem förett nyttav
årFörsvarsmakten, TaktRa 2000, planeras införas kring 2005-som

2010. Systemet studeras bakgrund krigets krav och viktmot storav
läggs vid bland störskydd, totalmobilitet, kapacitet ochannat stor
flexibilitet. på med övriga totalförsvarsfunktionerKrav samverkan

vid internationella insatser finns med.samt

Sannolikt kommer förkostnaderna TaktRa 2000 bli relativt höga
varför kan förvänta sig krigsförbandendast kvalificeradeattman
kommer med denna radio. Det kommer finnasatt utrustas typ att ettav
behov enklare för vissaradio förband i krig förtyp samtav en av en

del fredsverksamheten.stor av

Om radiosystem för viktiga samhällsfunktionerett gemensamt
såvälbyggs skulle den viktiga civila vidsamverkan med samhälletupp

mindre svåra påfrestningarräddningsinsatser vid i fred samtsom
totalförsvarssamverkan i krig kunna lösas inom detta Delssystem.

trañkfunktionsärskild i TaktRa 2000, delsgenom en genom annan
radio, kompatibel med det radiosystemet. Eventuellt kangemensamma

befintlig version standardradio för detta utnyttjassystemen av som
radiotyp inom Försvarsmaktens ordinarie verksamhet.

ocksåradiosystemetDet kan komma ersättaattgemensamma
dagens olika lokala särlösningar för transporttjänst, skjutsäkerhet,
bevakning, viss utbildningsverksamhet med mera.

Förvsarsmakten räknar med behov 1.000 terminaler förett av ca
samband med civila myndigheter.

3.1.7 Funktionen civil ledning

Funktionen Civil ledning 18 funktionernade inom det civilaär en av
Överstyrelsen ÖCBförsvaret. för civil beredskap funktions-är

ansvarig myndighet civilbefälhavama, länsstyrelserna ochävenmen
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ingår i funktionen. Verksamheten inom funktionenkommunstyrelsema
såskall bedrivas ledning kan under höjd beredskap.utövasatt

kan generellt föreligga behov radiokommunikation inomDet ett av
då förfunktionen i första hand eller ersättning deoch som reserv

trådbundna förstanormalt utnyttjas. behov gäller iDettasystem som
regionala myndigheterna.hand de

radionät i huvudsak deBehovet av egna genereras av
kommunikationsbehov finns inom kommun. Länsstyrelsen harsom en

tillgång till och nyttja andras till exempelbehov ha nät,ett attav
utgårräddningstjänst, kustbevakning flera. behovpolis, tull, med Detta

områdesansvarigfrån uppgift myndighetlänsstyrelsens samt attatt vara
så påkallat.fredsräddningstjänstenkunna leda och samordna när är

försvar 1994:1720Enligt lagen civilt kommun-ansvararom
respektive lands-styrelsen och landstingsstyrelsen inom kommunen

fårberedskapsförberedelsema enhetlig inriktningtinget för ochatt en
på ändamålsenligt Beredskapsförberedelserna skallgenomförs sätt.ett
igenomföras samverkan med berörda statliga myndigheter, kommuner,

och skall verka förlandsting kyrkliga kommuner. Kommunen att
beredskapsförberedelsema för civila bedrivs inomden verksamhet som

statliga myndigheter, landstinget, kyrkliga kommunerkommunen av
fårorganisationer företag enhetlig inriktning och föroch attsamt en

ståndsamverkan kommer till mellan dem.

Elförsörj ningl

invånare gånger såElförbrukningen i högSverige är uppemot treper
i de flesta europeiska länder. Orsaken till det elberoendet ärstorasom
vårt vårbl.a. klimat och industristruktur i hög grad baserasstränga som

skog och malm.

enligt ochSvenska Kraftnät systemansvarig myndighet ellagenär
för driften elbalansenden löpandestamnätet, momentanaansvarar av

övergripande driftsäkerhet. Elbered-och det svenska kraftsystemets
innehåller skyldighet vidtaskapslagen bland bestämmelserannat attom

beredskapsåtgärder elornrådet. Kraftnät förinom Svenska ansvarar
totalförsvaret bland tilldelfunktionen Elförsörjning inom och har annat

åläggandenföruppgift besluta föreskrifter elberedskapen ochatt om
beredskapsåtgärder.om
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På den svenska elmarknaden finns bred ägarstruktur med statligt,en
kommunalt privatoch ägda elproduktions- och nätbolag. Idag svarar
sju kraftföretag för drygt 90 Sveriges elproduktion.% totalastörre av
Överföringen från kraftverk påtill förbrukare sker ledningsnätav

nivåer. nivån,indelas i Den högsta täcker hela landetstamnätet,tresom
och förvaltas affärsdrivandedet statliga verket Svenska Kraftnät.av

nivå, regionalaNästa och drivs kraftföretag levererarnät, ägs av som
nivån,högspänd inom regionen. Den tredje lokala distri-nät, ägs av

butionsföretag, idag 220 stycken, oftast kommunala energiverk ochca
bolag.

helaInom det sammanhängande Nordiska förutomelnätet Island
sker daglig samverkan mellan länderna för effektivt ochatt etten
säkert balansera rådandeproduktionen den konsumtionensätt mot av

pågårel. Dessutom omreglering syftar till ökad konkurrensen som
inom produktionsledet och ökat rationaliseringstryck i distributions-
ledet. Omregleringen nordisk elmarknad innebärakommermot atten
ytterligare utökad handel med och energiföretagenöver gränserna att
köper in sig och etablerar sig aktörer i sina grannländer. För attsom

underhållförbilliga driftoch kommer köpa tjänster varandraattman av
både inom det Pålandet och i grannländerna. lite längre siktegna
kommer utveckling sker inom Norden omfatta deattsamma som nu

Östersjön.flesta länder runt

Många branschens nuvarande mobilradiosystem i drift undertogsav
l980-talet. Flertalet arbetar inom frekvensbanden 80 och 160systern

finnsMHz det inom 400 MHz bandet.även systemmen

Mobilradiosystemen används idag i mängd olika verksamheteren
och miljöer. användningsområdetDet huvudsakliga drift, underhållär

vid till- och ombyggnad i elkraftsystemet.samt

svåraVid störningar i elsystemet, till exempel vid ochstorm
måste frånSnöoväder, olika elföretag, myndig-entreprenörer,resurser

heter och organisationer områdensamverka och ledas inom där de
intenormalt verkar. kraftsamlingarDessa kräverav resurser gemen-

uthålligasäkra och radiokommunikationer.samma,

Vid konferens i oktober 1996 med för de trettiorepresentanteren
energiföretagen och branschorganisationerna bildadesstörsta styr-en

med uppgift genomföra utredning branschens behovattgrupp en om av
lösning mobila radiokommunikationer EnKomen gemensam av -

2000. Utredningens slutsats i juni 1997 fyllerGSM inteattvar
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branschens operativa såkrav och kostnads- och samverkansskälatt av
rekommenderades samarbete med public safety-myndighetema förett

sågshitta lösning. TETRA fullgod lösning ochatt en gemensam som en
på uthållighetviktiga krav vid skador vidochett nytt system storvar

bortfall elförsörjning.av

frånEnligt enkätsvar de 30 energiföretagen uppskattasstörsta att
branschen totalt har 800 basstationer och 7.500 mobila ochänca mer

för underhållspersonal.bärbara enheter avsedda drift- och

3.2 Juridiska förutsättningar

En mängd lagar och författningar för diskussionernarelevanta iärstor
detta betänkande. lagar olikaDe de användarnas verksamhetstyrsom

sjukvårdslagenpolislagen, räddningstjänstlagen, hälso- fleraoch med
har kommenterats under respektive avsnitt i detta kapitel.

teletillstånd, radioanvändningLagar med kommen-styrsom mera
tillståndsfrågor.i kapitel Frekvens- ochteras

offentlig upphandling kommenteras i kapitelLagen Valom av
teknik.

Lagar samverkan mellan olika aktörer specielltärstyrsom av
någraintresse. Nedan utdrag särskilt intressanta förärges som

utredningen.

3.2.1 Räddningstjänstlagen 1986: l 102

Med räddningstjänst i räddningsinsatserlagen de ellerstatenavses som
förkommunerna skall vid olyckshändelser och överhängandeansvara

fara för olyckshändelser för hindra och begränsa skadoratt
människor eller miljön. Till räddningstjänst hänförsegendom eller i
också efterforskning försvunnabland det kanannat av personer om
befaras det föreligger fara för liv allvarlig risk förderas eller derasatt
hälsa.

förKommunerna och de statliga myndigheter svararsom
verksamhet enligt denna lag skall samarbeta med varandra och med
andra berörs verksamheten.som av
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åtgärdervidta för förebyggaKommunerna skall bland annat att
främja och skadeförebyggande verksamhetbränder olycks-samt annan

ocksåi skall till möjligheternakommunen. Kommunerna attta vara
utnyttja varandras för räddningstjänsten och för denresurser
förebyggande verksamheten.

1992: 1403 totalförsvar och höjd3.2.2 Lagen om

beredskap

Totalförsvar behövs för förbereda Sverige förverksamhetär attsom
krig. beredskap totalförsvar all samhällsverksamhetUnder högsta är

då skall bedrivas.som

såEnligt totalförsvarslagen totalförsvarsresurser utformas deska att
vid fredsfrämjande och humanitära insatser ochkan användasäven
förmåga svårasamhällets förebyggastärka och hanteraatt

påfrestningar samhället.

3.2.3 Beredskapsförordningen 1993:242

Lagen ansluter till vad föreskrivs i lagen totalförsvar och höjdsom om
beredskap.

Vissa myndigheter beredskapsmyndigheter. Med beredskaps-är
myndighet myndighet betydelse förverksamhet har storavses en vars
totalförsvaret.

iEnligt beredskapsförordningen ska beredskapsmyndigheten som
sin verksamhet under höjd beredskap i behov elektroniskär av
informationsbehandling kommunikations-för dator- ochattansvarar

sådanauppfyller myndighetens uppgiftersäkerhetskravsystemet att
påkan utföras tillfredsställande sätt.ett

ÖCB,Beredskapsmyndigheter civilbefälhavarna,blandär annat
länsstyrelserna, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Statens Räddningsverk,
Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Socialstyrelsen,Kustbevakningen,

mångaStatens energimyndighet, Affärsverket kraftnätSvenska och
andra.
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3.2.4 Lag 1994: 1720 civilt försvarom

lagI denna bestämmelser kommunernas, landstingens och deges om
kyrkliga kommunernas inom det civila försvaret.ansvar

Kommunen skall verka för beredskapsförberedelserna för denatt
civila verksamhet drivs i kommunen statliga myndigheter,som av
landstinget, fårkyrkliga kommuner organisationer företagochsamt en
enhetlig inriktning ståndoch för samverkan kommer till mellanatt
dem.

Staten skall betala ersättning till förkommunerna kostnaderna för
beredskapsförberedelser utgångspunktmed i varje kommuns utsatthet
och risker i krig.



Public safety-projekt i4 Europa

pågår införa radiosystem förflera länder i arbeteI Europa att nya
sjukvård flera.public safety, det vill polis, räddningstjänst, medsäga

BelgienUtredningen har besökt Finland, Norge, Holland, och
erfarenheter.England för diskutera och dra lärdom deras Viatt av

frånfåtthar mycket värdefullt material och viktiga synpunkter dessa
länder.

Bland de viktigaste lärdomarna är att:
land vi känner till har valt GSM för public safety. DeInget0 som

inte har valt har valt leverantörsspecifika modernaTETRA
mobilradiosystem

sammanhålletviktigt utveckling och upphandling drivsDet är att0
på samordning,med starkt politiskt stöd grund behovetav av

ñnansieringsfrågorkunskap moderna med merasystem,om
förviktigt det tillräckligt medDet är avsättsatt att0 resurser

genomföra upphandlingen
upprätthållaviktigt och internationellaDet utveckla detär att0

samarbetet, lärdom varandras erfarenheter, diskuteradra av
problem medgemensamma mera

föreslårUtredningen regeringen initiativ till närmareatt tar ett
samarbete med Finland, och övriga länderNorge Danmark samt runt

frågor.Ostersjön i dessa

Allmäntl

Många länder, flesta, har idag problemkanske de liknanderentav som
åldersstignaSverige; de radiosystemen börjar bli och intenuvarandeatt

sålängre fyller kraven. digitalaModerna dyra det ärärsystem attpass
svårt för enskilda samtidigtanvändare bygga landstäckandeatt system,

de medger sambruk helt tidigare.sätt änsystemen ett annatsom nya
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radiosystem harPå motivationen till sambruksätt avsamma som
leverantörsspecifikaockså för egenutveckladeharökat, utrymmet

effektiv konkurrens,fördelarna medminskat. utnyttjaFör attsystem en
blivit allt viktigaremarknaden, har detminska kostnaderna och öka att

standarder.skapa öppna

samarbete i denvikten internationelltVi tidigare pekathar av
olyckshanteringbrottsbekämplning,operativa verksamheten, vad gäller

Även införandefrågor planering ochi gällermed system,avmera. som
underhållfrågor drift, ochleverantörer,krav samtgentemot om

mellan olikainformationsutbytevikt medutbildning detär storav
kravkan ställakanländer. Som exempel nämnas att gemensammaman

därspeciella terminalergällerleverantörer vad typermot av
förinom land liten.marknadsvolymen ärett

diskuterarsamarbetevarit representerad i detUtredningen har som
består Finland,frågeställningar, och i dagsläget avsomgemensamma

Österrike, Sverige,Belgien, Portugal, Norge,England, Holland,
Frågor i detta samarbetediskuteratsTyskland och Baskien. ärsom

driftsfrågor, krypte-personsökare, kostnader,bland utbildning,annat
industrin medring, samarbete med mera.

särskilt utöka samarbetetsynpunkt angelägetsvenskDet är attur
Östersjön.övriga länderoch Danmarkmed Finland, Norge runtsamt

sådantföreslår initiativ tillregeringenUtredningen ettatt tar
samarbete.

tagit frameuropeiska standardiseringsorganet ETSI harDet en
radio,Terrestrial trunkedför mobil radio, TETRAstandard samma

för mobiltelefoni.fram GSM-standardentidigare tagitsätt som man

pågår syftar tillområdet iinom EuropaFlertalet de projekt somav
Frank-Några bland andraeuropeiska länder,införa TETRA-system.att
färdigtfannsleverantörsspecifikt Dettarike, har valt franskt system.ett

vunnit visstdärförutvecklad, och harinnan TETRA-standarden var
fått GSM,information harnågot länder vi harinsteg. i deInte omav

public safety.varit aktuellt förutvecklingar GSM,eller av

departementsnivå imotsvarande projektUtredningen har besökt
dediskuteratBelgien och Holland ochFinland, England,Norge, om

safety.radiosystem för publicfinns där förplaner som
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4.2 Finland

pågårI Finland Virve-projektet inom Inrikesministeriet, med syfte att
bygga landstäckande radionät ska för olikaett gemensamtsom vara
myndigheter. Nätet ska föranvändas radio- och datakommunikation

bådeunder förhållanden,normala och exceptionella och föröppetvara
och kommunernas säkerhetsmyndigheter. framförDessa alltstatens är

polis, räddningstjänst, ambulans, gränsbevakning, tull, den finska
armén, social- hälsovårdssektornoch vissa delar vägverket,samt av
järnvägen och pågårelbolagen. Diskussioner vilka i övrigt kanom som
tillåtas delta.

Virve-projektet beståendeleds direktion höga tjänstemänav en av
från olika ministerier med beståendeoch projektgrupp femmera en av

antal underprojekt.samt ettpersoner

Arbetet med specifikationerna började 1991. då frånMan utgick
TETRA-specifrkationen, vilken visade sig uppfylla alla användarkrav.
Vid anbudsinfordran tilläts alla tekniska lösningar, det baramen var
TETRA offererades.som

pågickAnbudstävlingen åri dåtill december 1997 Nokiaöver ett
valdes till systemleverantör och Telecom Finland till huvudoperatör.
Radiodelen infrastrukturen 800 MSEK för basstationer och växlar,av
300 MSEK för driftcentraler, gränssnitt och dispatchers betalas av
Inrikesministeriet, medan drift underhålloch hyres-nätet samtav
kostnader för och transmission MSEK/år150ca betalasantenner av
de myndigheter ansluter sig. Genom konkurrensen mellansom
Radiolinja och Telecom Finland fåkunde lägre priser.avsevärtman

Livslängden beräknas till år.10-15 Ganska mycketsystemet av
den redan befintliga infrastrukturen återanvändas.kommer 900-att
1000 basstationer krävs för landstäckande Man räknar med 90%nät.ett
utomhustäckning för 3W-terminaler och 75% inomhustäckning i
städerna för lW-terminaler.

Med 50.000 radioterminaler i blir avgiften i genomsnitt 3.000nätet
SEK år.terminal och Terminalerna betalas användarna. Genomper av

det finns anslutning till publika måstetelenätet haatt ett systemman
för debitering.

Första delarna ska i operativ drift i börjannätet andraav vara av
kvartalet 1999 och ska täcka hela landet 2003. olikaDe myndigheterna
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operativolika tjänsterna ivilken tidpunkt desjälva vidbestämmer tas
drift.

måsteförhållandena för olika myndigheterDå mycket varierandeär
finns olikaliknande. Dettill dataskydd ochspeciell hänsyn tas

tillroll och vad hörtolkningar vad är operatörens somsomav
ansvarsområde. medför behovDetmyndigheternas attetteget av

helamyndigheter underservicen för olikautveckla och ändra nätets
livslängd.

4.3 Norge

förstudiengenomförtJustisdepartementethar inomNorgeI man
radiosystemdenødetatene". Bakgrunden"Felles radionett for är att

sjukvård inteför sig byggträddningstjänst ochpolis, uppvarsom
måsteDå förnyas skulle detfyller kraven.längre systemen vara en

syftar tillFörstudienkunde samordna.mycket besparingstor om man
förpå kostnader och formertekniska kraven,indikationer deatt ge

funktionernabörjan till desig tillsamarbete. Man begränsar treen
sjukvård ohanterligt.för inte ska bliräddningstjänst och detpolis, att

utifrån uppsättningEDACSGSM, och TETRAhar värderatMan en
Övriga då har varitlösningar inte värderats detekniska hargrundkrav.

dåfrån i diskussionenEDACS Ericsson medleverantörsspecifika. var
sådanti100 miljoner kronornyligen investerat system,ett mencaman

ansågs standard. GSMfördelarna medintedetta öppenuppväga en
uppkopplingstiderdirektsamband,ansågs framför allt vad gällerbrista

gruppsamtal.och

finansierasföreslår infrastrukturenFörstudien ettatt som
ochmedan terminalerstatsbudgeten,specialprojekt operatörs-över

används 14.000användare. Idaganskaffas respektivefaciliteter caav
sjukvård.ochinom polis, räddningstjänstterminaler

huvudprojektvidare detFörstudien rekommenderar ettatt startas
syftemed att:

kostnadsberäkningargöra0 noggranna
driftform förorganisation ochfinansiering,planera nätet0

för anbudsinfordran.underlagprojektspecifikationgöra som0 en
kravspecifi-också förfram underlagblandMan ska annat ta en

pilotnät.byggamöjligheternakation värdera ettattsamt
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Primärt studeras polis, räddningstjänst sjukvård,och pågårdetmen
diskussioner vilka i övrigt ska delta.om som

Huvudprojektet pågå två årberäknas i från oktober -98 och harman
anslagit 6 MSEK för projektet. Uppdraget gäller utreda TETRA-att en
lösning. Man räknar med anbudsinfordran under tredje kvartalet 2000,

installationen börjar under fjärde kvartalet 2001 ochatt att
pågårutbyggnaden år.under 3-4

Projektet leds med höga frånämbetsmän departe-styrgruppav en
menten.

4.4 England och Wales

pågårI England projektet PSRCP Public Safety Radio
Communications Project inom Office,Home Police IT Organisation
PITO. Projektet startade 1992 identifieramed användarkraven föratt
polis brandkår.och Kraven baserades olika situationer: daglig
kommunikation, händelser och kommunikation förstörre speciella
ändamål.

Efter specificerat användarkraven fråganundersöktes vilkenatt man
teknisk lösning bäst lämpad och hur upphandlingen skullesom var
till. 1995 fastställdes strategi och affärsmässig lösning business case
för utformning och upphandling radiosystem. På grundettav av
funktionalitet och den breda uppslutning möjliggörs öppensom av en
standard, vilket bland förväntas leda till prisvärda lösningar,annat mer
rekommenderades TETRA-standarden. Polisstyrkorna accepterade
rekommendationen och upphandlingen inleddes. Brandkårerna
beslutade olika alternativ, inklusiveöverväga PSRCP.att

framMan funktionell specifikation baseradestog en som
användarkraven. beskriverDen hur fåönskar tjänsten levererad,man
och kan igenom listan och kraven uppfylls. Iattman senare se
specifikationen det TETRA-standardensägs ska användasäratt som
vilket gjordes grund de europeiska upphandlingsreglernaav som
föreskriver standard. Ca tio inblandadeöppen ien personer var
skrivandet kravspecifikationen.av

ocksåMan fram tjänstespecifikation service leveltog en
föragreement varje polisstyrka specificerade "hur mycket"som av
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ska placeras,dessakontrollrum,önskar: antaltjänstrespektive varman
sambandskavilka ha etc.som

Enligtinfrastruktur.tjänst, inteupphandlaMan att enenavser
medska riskenInitiative störreFinancingPrivateregeringens

användarna skaochprivata sektorn,till denöverförasinvesteringar
anbudinfordradeMananvändningenbetala för systemet. genomav

småningomsåbildadesin och detkomJournal. Ca 50European svar
konsortietkvarvarandeoch endaTvå föll bort,dessakonsortier.tre av

Nokia,Telecommunications,består BritishvilketQuadrant,är av
försvåradekonsortiumSituationen med baraMotorola och TRW. ett

få konsortietinblick iangelägenoch regeringenförhandlingarna attvar
lösning.prisvärdsäkerställaför att en

PITO.uppdragQuadrantprojektgenomförs 30Idag avavca
projekt-förfrekvensfrågor, PITOtariffergällerProjekten etc. ansvarar

medan Quadrantgenomförandetförplanernabeskrivningarna och
StudyDefinitionProjectarbetetdelför resultaten. Denna avansvarar

fortsättning berorpågår. Beslututvärderingslutförd, ochär avom
priset ochvärdatjänsternakostnaden attutvärdering är attavav

operativa kraven.tekniska ochfyller desystemet

grundasexempeltilltariffer. kanolika DessadiskuteratMan har
samtalstid.område, intepåeller storlekanvändareantal men

PITOvälNäranvändningKostnaderna ska systemet.uppmuntra av
styrkornaenskildatariffer inte dekangjort avtalcentralt har om

förhandla.

inteanbudsinfordranlåg grund förtillSpecifikationen varsom
tillmed förslagkommitgång QuadrantharUnder arbetetsdefinitiv.

täckningskraven,exempelgällde tilljusteringar. Dettaochförbättringar
utifrån.designaansåg gickinteQuadrant systemettattsom

justeringtekniker gjordesochanvändaremedTillsammans aven
så kompliceratsådant projektåsikt här ärPITO:s attkraven. är att ett

för alladet bästochhand,allting ärinte kan göra attegenman
arbetetdelspecifikationen. Dennaförhandlakan avparter omom man

med. Detkonsortium arbetabara har ettenklare attär ett germanom
priset blirsamarbetet,dettackslutresultatbättre nära menvare

bristen konkurrens.grundmöjligen högre av

mycketmåste organiseraskonsortietmedtillsammansArbetet
PITO och QuadrantmellangränssnittbestämtfinnsDet ettnoggrant.

Informationinnehåller truth"."thedatabasmed onesomgemensamen
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gårinte det gränssnittet har ingen formellsom genom gemensamma
status.

Inom PITO det idag på17är den nivåncentralapersoner som
arbetar med PSRCP. ocksåDet finns 20 produktansvariga hållersom i
de olika delprojekten, så totalt 37 påär engagerade denca personer

nivån.centrala årligaDen kostnaden 13 MSEK ochär arbetet harca
pågått år.i Ungefär halva den organisationen kommertre sedan att

för driften Quadrant finansierar arbetet med desystemet.ansvara av
olika projekten och det har hittills kostat 90-100 MSEK.

Om hade tvåhaft konsortier förhandla med skulleattman man
behövt uppskattningsvis 50% personal inom PITO, och det skullemer
kanske inte möjligt genomföra arbetet med konsortier.attens vara tre

Om regeringen i och Quadrant fårsäger nästa kontraktetsteg
kommer utbyggnaden år 2000 och vid årslutet 2003att starta av
kommer det finnas landstäckande tjänst i Englandatt och Wales.en
Kontraktet planeras år,skrivas 15 vilket lång tid, kanär en men man
knappast såskriva investering på så mycket kortare tid.storav en

Om regeringen så måstenej någotsäger PITO heltgöra Manannat.
kan inte börja med hela finnsDet reservlösning,om processen. en men
den kommer inte uppfylla alla användarkrav. De polis-att större
styrkorna kommer då köpa TETRA själva och övriga köperatt
antagligen enklare vilket innebär mister interoperabili-system att man

och de mindre styrkorna får kommunikation.teten att sämre

PITO:s rekommendation till utredningen någon bör ochatt utvar
detsäga det här skaär fråganAnnars kommeratt göras.som att

förhalas, olika beslutsfattare vill profilera sig olika sätt etc.

4.5 Holland

pågårI Holland projektet C2000 under ledning Inrikes-, Justitie-,av
Försvars- och Hälsoministeriema. Projektet dåstartade insåg attman
goda mobila kommunikationer avgörande förär samhälletsatt
säkerhets- och olyckstjänst fungera.ska Hittills har de 25 olika
polisstyrkorna haft och inte kunnat kommuniceranät effektivtegna
med brandkår och ambulans. Idag finns 100 olika radionätöver inom
public safety och dessa föråldras.är väg att
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brandkår, lokaladeochför polisansvarigtInrikesministeriet är men
dessasstyrda. Trotsstatligtbrandkårerna inteochpolisstyrkorna är

samordnatcentraltbehovansåg det fannsautonomi ettatt avman
modernakunskapbristandepå grundprojekt, bland annat omav

förstadetC2000nivån. Projektetlokaladendigitala varsystern
såsafety-tjänstema,publicför deprojektet tre mangemensamtstora

svårigheter.initialahade delen

mobilförlandstäckandeupphandla nätMålet C2000med är ettatt
terminaler.bärbarautomhustäckning för100%kommunikation med

ambulansorganisationer,ochbrand-polis-,för allaNätet är avsett
totaltdessasamarbete medhardemilitärpolis nära casamt som

bjudasinteliknande kommerochElförsörjning65.000 användare. att
kommersiellamedkonkurrerabörintedå regeringenin ägt nätett av

operatörer.

kommersafety-instansemapublicolikade atthoppasMan att
Parlamentetgratis.får infrastrukturendeeftersomanvända systemet

Manålägga användademockså skalagförbereder systemet.attsomen
frekvenstillstånden för dagensåterkallaockså sig system.tänkakan att

definition phase.förstudie projectgenomfördes1995-96Under en
finansiellmedtillsammanskravspecifikationenfram1996 tog enman

ocksåochanbudsinfordrangenomfördes1997planering. togmanen
infrastrukturenkontrakt förSlutligtimplementering.modell förfram en

kommerTETRA1998. Baratredje kvartaletunder atttroligenskrivs
lösning.tekniskaccepteras som

1998,slutetunderpåbörjas AmsterdamiInförandet systemet avav
uppstå i detkande problemtackla allatidigtvilket är sättett att som
Amsterdaminfört iblivitharEfterlandstäckande systemetnätet. att

påutbyggnadenår 2000 fortsättsutvärdering ochunder 1999 görs en
landstäckande utbygg-gjorts där. Denerfarenhetergrundval de somav

driftOperativ2002.avslutadår och ska2000naden inleds avvara
påbörjas år 2002.systemet

ochoch konstruerasregeringenkommerInfrastrukturen ägasatt av
skulle bliansåg detIT-organisationen. Manstatligaden attopereras av

ochsådan vill tjänaEnkommersiellmed operatör.dyrare pengar,en
hanteraorganisation förändå behövaskulle atten egenman

påövervakas ochskatidigtbeslöt styrasMan systemetoperatören. att
utbildning,förorganisationernanivå. regionalacentral De ansvarar

ochkunskapenoperativadende hardettrafikledning äretc. som
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upphandling terminaler frånmed stöd regeringen. IT-organisatio-av
också service provider.ärnen

Den huvudsakliga transmissionen i den fasta delen kommernätetav
ske i försvarets som helt frånnätatt är allmänna telenätet,separerat

och sista biten till basstationerna i hyrda ledningar från publikaut
teleoperatörer. Ingen övrig infrastruktur, förutom några kommermaster

återanvändas. För landstäckning krävs 400-500att basstationer. Man
räknar med 15 växlar och Network Management Center plusett
backup.

Kostnaden har beräknats till 4000 MSEK, 35% infra-ärca varav
struktur och 30% terminaler. Resterande 35% för blandär annat
projektkostnader, dubbelkostnader för övergångsperioden, tidigare
ändringar i infrastrukturen med Dessa delvis redanärmera. pengar
anslagna. Den holländska regeringen beredd anslå mycketär att pengar
i projektet för visa allmänheten säkerhet prioriterad fråga.att äratt en
De regionala organisationerna har därför fåinte högregaranterats att
kostnader för radiosystem de hade 1996än men dessa kostnader har
inte varit lätta på.reda Man har gjort beräkningar vadatt ta gäller
besparingar från bättre organisation funktion.och

Mellan april 1994 och januari 1997 har åtta arbetat medca personer
projektet. 1997 fick IT-organisationen i uppdrag genomföraatt upp-
handlingen, och idag arbetar 40-45 där med detta projekt. Ipersoner
Amsterdam områdetdet första ska implementeras kommer 20som ca

arbeta i projektet.attpersoner

4.6 Belgien

pågårI Belgien projektet ASTRID drivs det belgiskasom av
gendarmeriet. Mot bakgrund allvarliga olyckor förvärratsav som av
brister i radiokommunikationen och arbete vad gäller krav nytt
radiosystem inom Gendarmeriet, beslöt regeringen tillsätta projektetatt
ASTRID. 1992 den funktionella kravspecifikationen färdig. Dennavar
låg till grund för anbudsförfarande resulterade iett attsom sex
konsortier valdes kandidater. Under 1993 och 1994 gjordesut som en
detaljerad funktionell och teknisk specifikation, lågvilken till grund för
förhandlingar med konsortierna. Då arbetet med kravspecifika-tre av
tionen pågick inte påsäker ETSI skulle hinna färdigt medattvar man
TETRA-standarden i tid, och tillät därför andra tekniskaävenman
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TETRAtvå byggdeanbudfannsanbuden. Detlösningar i tre som-
från Matra.lösningenfranskadenbyggdeoch ett som

NokiadärTETRA-lösning,väljabeslutade1998juniI att enman
radio-ingick förutomupphandlingentillhandahåller infrastrukturen. I

288 arbets-totaltmeddispatch-centralerockså llinfrastrukturen
dataterminaler.och10.000 radio-stationer och ca

visstillgodoseskulleleverantörensadeskravspecifikationenI att en
i tätbe-inomhusallaska vägar,Täckningenradiotäckning. vara

områden. Inomhus-glesbebyggdaiområden utomhusochbyggda
täckningvisskräverOmbli för dyrt.överallt skulletäckning enman

ochresultatetskamåste hur mätai tidengeografiskt och veta manman
pådetkommer mäta ettmåste för leverantörentala attatt manomman

intespecifikation,tekniskgjordeskapacitetgällerVadvisst sätt. enen
funktionell.rent

detochbasstationsplatser1500finnsidagsafetypublicInom
användakanLeverantörenTETRA-system.några hundra förbehövs ett

kommerbehövs. Detinstallationer nätet attexisterandede nyasom
sändarenheter.851ochinnehålla basstationer345

förgendarmeriet, ärdrivits avsettProjektet har systemetmenav
civil bered-brandkår, ambulans,polis, tull,safety-sektornpublichela -

belgiskaanvändare. Den45.000medräknarManmedskap camera.
påverkar ASTRID-intedettaomorganisering,underpolisen är mennu

dessa kanradiosystemmed moderna ärfördel attprojektet en-
organisation.oberoendeutformas av

olikadeoberoendeinstansdrivas ärSystemet ska avsomenav
bolagregeringenändamålet har ägtFöranvändargrupperna. ett av

Bolagetssafety.publicfördrivaskabildats nätetASTRIDN.V. som
skasedanimplementera systemet,uppgift kommerförsta attatt vara

applikationer.ochtjänsterskapadriva det och nyaman

beräknas1998 ochpåbörjas under höstenInförandet nätet varaav
2001.avslutat sommaren

varit:hari projektetKritiska moment
haranvändarnaolikadeviktigtKravspecifikationen. Det är att0

inflytande.
direktviktigt hamycketProjektorganisationen. Det attär en0

berörda departementen.och deprojektgruppenmellankoppling
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Man behöver starkt politiskt stöd för kunnaett genomföraatt
projektet.
Information och utbildning. måsteAnvändarna vad pågår i0 veta som
projektet fåför intresse och kunna förbereda sig.att ett
Finansieringen. Det inte enkelt finansieraär för0 att ett system ett par
miljarder.
Drift Ett landstäckande för hela public safetysystemet. nät ställer0 av

krav.stora

Systemet kommer det statligaägas bolaget och detta kommeratt av
hyra utrustningen till användarna.att Hyrespengamaut kommer att

föranvändas nyinvesteringar i Man harnätet. sig inte vilja lita tillsagt
privat för public safetysoperatör behov. Man orolig för huruvidaen är
kommersiell skulleoperatör tillräcklig reservkapacitet ochen garantera

nödvändiga prioriteter för public safety, eventuellt utländsktettom
ägande påverkaskulle agerandeoperatörens vid kriser Statenetc.
kommer stå för 61% och kommunerna för 39%att kostnaden.av

Kostnader: Idag beräknas de används inom publicsystern som
safety kosta 70 MSEK/år och ha värde 700 MSEK. Detettca av ca nya

beräknas kosta 200 MSEK/årsystemet och 2200värtca vara ca
MSEK, gångerdvs så mycket.treca

Användarna kommer betala 90 MSEK/år för hyraatt utrustningatt
och använda 2.000 SEK/användare medansystemet regeringen
betalar 220 MSEK/år för hyrda ledningar, lokaler, underhåll och
driftsorganisation ca 70 personer. Hyra terminaler kommer attav
kosta 2.000 SEK användare år.ochca per

Projektkostnader så långt:här Projektet pågåtthar åri medsex ca
10 varav 6-8 ingenjörer á 570 kSEK 34 MSEK.personer -
Resurserna har varit tillräckliga för arbetet inte för hållaattmen
kontakt utåt och informera tillräckligt. Man hade önskat 15-20

ASTRID-projektet Sverige har enklare lägepersoner. att vadettanser
gäller marknadssituationen idag eftersom TETRA i ärstort sett
färdigt, det kan krävas insatser iatt och liknande påmen mer resor
grund landets storlek. Enligt deras bedömning skulle svensktav ett
projekt kanske behöva 15 i år2-3 för fullfölja helaattpersoner
projektet.



påKrav5 systemnyttett

radiosystem.kravanvändarnasbeskrivskapitel nyttdetta ettI
tekniskvalförbetydelseharkravdeTonvikten ligger avsom

uppsättningenfullständigaDenför vallösning och operatör.av
kravspecifika-utarbetadutredningenifinnsoch börkravskall- en av

tion.

ochdagenskapaciteterbjuda bättreska än systemDet systemetnya
upplevasradiotäckningen skaFörför tjänster. attutrymme nyage

täckaska deti dagens systemetminst lika bra system nyasomsom
skaDetminst 95%befolkningen och att99,5%minst ytan.avav

uppstår.behovtäckningochkapacitettillfälligt utöka när

gruppsamtal,effektivaerbjudablandskaDet annatsystemetnya
ochterminalermellandirekttrafiktillmöjlighetuppkoppling,snabb
ochrobustsäkert ochskaanvändare. Systemetprioritering varaav

i andrastörningarvidfungera system.även

samverkaneffektivmöjlighet tillframför alltskaSystemet enge
företagprivatalandsting,kommuner,myndigheter,statligamellan

säkerhet.så samhälletsökaförorganisationer sättoch att

kravspecifikationutförligingår framuppdragutredningensI att ta en
kravspecifikatio-medArbetetbehovsanalys.detaljeradgrundad en

ingåendehar baseratssärskild ordning,iöverlämnatsvilken harnen,
utredningen harverksamheterför deföreträdaremeddiskussioner som

dehosin behovettäcktharvi därigenomstuderat. Vi presum-attanser
användarnativa nätet.av

från deinhämtatsharbehovanvändarnasolika ävendeUnderlag om
RAPS.ochKomradsstudiernatidigare

föroperativa kravsammanställninggjordesRAPS-studienI aven
huvud-isjukvård. Underlagetochräddningstjänstkommunalpolis, var

materialtidigaregenomförde,studien ävenenkätsak den mensom
medMalmöochStockholmförstudier isåsom Komrads, mera.
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Ett de angelägna de krav framförtsmest ärav av att ettsom
kommande ska medge flexibilitet inför framtidensystem vadstor avser
organisatoriska och operativa förändringar. De operativa arbetsmeto-
derna såvälinom polisen, kommunala räddningstjänsten med flera
ställer ovillkorliga krav medger gruppsamband,att systemet
direkttrafik mellan terminaler, prioritet och kort uppkopplingstid.
Vidare bedöms krav avseende radiotäckning hela det operativaöver
området, terminaler särskilt anpassade svårtill miljö, uthållig
strömförsörjning säkerhetsaspekter särskilt viktiga.samt som

En förutsättning för kunna använda infrastrukturatt en gemensam
för de olika användargruppema dessa kan fungeraär själv-att som
ständiga och uppleva sig oberoende varandra i dengrupper som av
dagliga kommunikationen. Samtidigt det nödvändigtär kunna, näratt
så behövs, definiera frånsamtalsgrupper olika aktörer så dessa kanatt
samverka.

Den tekniska utvecklingen, bland i form radio-annat ett nyttav
skapar kontinuerligt organisatoriskasystem, förutsättningar. Ettnya

kan bidra till uppfylla denytt ökade påsystem kravenatt samverkan
och effektivitet. Utredningen har inte haft till uppgift föreslå någraatt
förändringar i organisationer eller arbetsformer. Vi vill dock under-
stryka det angeläget frågoräratt och arbetsfördelningatt om ansvars-

organisatoriska frågor inom ochsamt mellan myndigheter uppmärk-
sammas.

Ett allmänt krav det ska byggaärett nytt system att öppenen
standard. Det medför fler leverantörer och ökad konkurrens, vilket i sin

medför utbud, lägre prisertur större och bättre kvalitet. Ett allmänt
krav ocksåär de ska bådesamverka, inom landetatt ochsom
internationellt, väljer standard.samma

Olika krav har olika dignitet.typer Under arbetet medav
typsituationerna och med den tekniska kravspecifikationen kommer

utveckla motiveringen de olikaatt kraven försöka särskiljasamtav
mellan skall- och börkrav.

Olika krav olika starktär uttalade för olika användare. Det bör
finnas möjlighet utifrån basnivå kunnaatt väljaen gemensam
tilläggstjänster, nivå säkerhet och tillgänglighet med mera.

Vissa de krav användarna ställer starkt kostnadsdrivande.ärav som
Det sådantgäller graden radiotäckning, driftsäkerhet,som av reserv-
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frågor föroerhört viktigaSamtidigt dessakraft och reparationstider. är
verksamheterna.samhällsviktigasteradiosystem för deett

kravoch medborgarnasSamhällets5.1

från olika användarna, delskommer dels deKraven ett nytt system
samhälle därfrån Befolkningens kravsamhället i ett tryggtstort.

utgångspunkten.påräkna Dethjälp den viktigastekan stöd och ärman
för hanteringintresse destarkt samhälleligtär attett avansvararsom

sjukvård fullgöra sinabrottsbekämpning, med kanolyckor, mera
svårasåväl vid olyckor,till vardagsuppgifter bästa sätt, som

påfrestningar på i fred och vid höjd beredskap.samhället

på effektivitet iställer höga kravSamhället och medborgarna
rädda liv ochi det gällerräddningsinsatser, synnerhetsamhällets när att

räddningsinstanserför alla berördaminska lidandet. förutsättingEn att
effektivtsamverkaolycka snabbt ska kunnavid sätt är ettetten

kommunikationssystem förfungerandesäkert och välgemensamt,
viktig information.överföring tal ochav annan

får stöd robustverksamhetenförutsättning för dettaEn är att av en
driftstöd fungerartillhörandesäker teknisk infrastruktur medoch som

påverkat störningar eller kriser.övrigt olikasamhället i äräven när av
ske funktions-måste och ledning kunnasamverkanDessutom över

svårighet komplikationer.eller tekniskagränser utan

händelserolyckor och andravisat sig vid flertalDet har ett
tillfredsställandesituation inteelavbrott dagensSnöoväder, etc äratt

de deltagandekommunikation mellangäller möjligheten tillvad
aktörerna.

och ekonomivinster i säkerhet, livkanMan göra attstora genom
avhjälpandet olyckor.underlättaförebygga olyckor och att avgenom

fjälltrakter medförsvunna i skogar,Eftersökning merapersonerav
detkostnadskrävande, samtidigtochmycket insats-kan somvara

exempelAndralivsavgörande snabbt hittaibland kan att personen.vara
från hotade kvinnorsenildementa,kan barn daghemsgrupper, etc.vara

skulle dessa snabbt kunnapositionMed hjälp larmsändare som gerav
Även i detdessa inte integrerashittas vid behov. gemensammaom

sådanafråninformationstarkt behovradiosystemet detär attett
vidarebefordras i radiosystemet.effektivt kansändare sätt
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Från samhällsekonomisk synpunkt det fördel deär storen om
användare har liknande behov radiokommunikation kansom av
sambruka rikstäckande ocksåradiosystem. Det möjligheter tillett ger
bättre utnyttjande dåövriga det blir enklare anlita hjälpattav resurser
från andra myndigheter, anlita hyra fordonentreprenörer, etc.
Exempelvis inom kommunerna ökar möjligheterna för bättreett
samarbete alla verksamheter har radiosystem.om samma

Ytterligare samhällsintresse frekvenseffektivitet. Då frekven-ärett
ändlig och det idag börjar bli brist i radio-är utrymmeser en resurs

spektret det angeläget dels frekvenseffektivanvända teknik,är att en
mångadels samla användare inom frekvensband. Dessaatt samma

frågor berörs i kapitelnärmare

frånMycket viktiga påkrav samhällets sida radiosystemett nytt
gäller beredskap och säkerhet. För samhällets räddnings-, säkerhets-att
och servicefunktioner ska kunna klara svårade utomordentligtav
situationer uppståkan vid höjd svåraberedskap och vidsom
påfrestningar i fredstid, också ingådär det kan påskador och angrepp
infrastrukturen, det vikt radiosystemet sådanharär största attav en
uppbyggnad och funktion det kan fungera sådanaunderävenatt
förhållanden. Sårbarhets- säkerhetsfrågoroch kommer närmare att
beröras i kapitel

5.2 Samverkansbehov

En del radiokommunikationen sker internt inom varje användar-stor av
organisation. ocksåDet finns behov effektivt sättett stort att ett
kunna ha kommunikation med andra aktörer. Vid mindreäven
olyckshändelser normalt polisen, räddningstjänsten och ambulans-är
sjukvården inblandade. Ju händelserna desto fler aktörer blirstörre är
inblandade.

Ett huvudskälen till anskaffa radiosystem äratt ett nytt attav
förbättra möjligheterna till samverkan mellan olika användargrupper
och funktioner behöva ha dubblerade och besvärandeutan att system
hantering.

Samtrafikbehovet olikamellan aktörer omfattande. Behovenär
varierar beroende situation och i ledningskedjan behovetvar
uppstår. Samverkansbehoven följer inte alltid de administrativa

kommun, län radiosystemet måstegränserna etc. hautan stor
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så administrativa ochflexibilitet det säkerställer samverkan överatt
funktionella gränser.

nåradiosystemet sitt huvudsyfte,För det ska ettatt gemensamma
för ordning ochsamhälle, förutsätts detryggare att som ansvarar

sjukvård, ingår i detsäkerhet, räddningstjänst och hälso- och nya
systemet.

följande funktioner, för sin operativaUtredningen attanser
viaverksamhet, ska kunna kommunicera med varandra det nya

radiosystemet:gemensamma
Ordning och säkerhet polis och tull0

räddningstjänstRäddningstjänst kommunal räddingstjänst, statlig
sjukvårdHälso- och landstingen

Försvarsmakten för samverkan med civila myndigheter
Alarmering SOS Alarm

mängd aktörer har viktiga samverkanspartner.En nämntsstor som
de nämnda, kan elförsörjning, transportverksamhetFörutom ovan

lokaltrafik, godstransporter, flyg, sjöfart, järnväg med mera,
kommunala förvaltningar el, socialtjänst med meravärme,vatten,

bevakningsföretag,vissa företag och teleoperatörer,post-samt
ingåbör i detvärdetransporter med mera exempel. Dessanämnas som

systemet.gemensamma

Vi inte ambitionen försöka fullständig listahar göra överatt en
någoningåskulle kunna i det Vi inte hellervilka systemet.som nya ser

anledning begränsa deltagandet i nät.att ett gemensamt

nivåorganisationer lokal och regional det viktigt kunnaFör är att
frånräddningstjänstersamverka till exempel mellanöver gränserna,

mellan olikaolika kommuner, mellan angränsande länsstyrelser,
energibolag etc.

Från håll önskemålframförts hela kommunenskommunalt har att
kan i radionät.verksamhet samlas samma

såtillfrågade för brett deltagande iAlla användare är öppna nätetett
kapacitet, prioritet, och integritet kanlänge säkerhet garanteras.som

uppståför flertalet användare behovSom i kapitel 3 kan detnämnts
polisens och tullens delsamverka nationsgränserna. För äröveratt

detta starkt uttalat Schengen-samarbetet.extra genom
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5.3 Användarnas krav

detta avsnitt beskrivningI kraven ett nytt system settges en av
utifrån perspektiv. finns i detaljerad formanvändarnas Dessa krav mer
i kravspecifikationen, i form, formu-där strukturerademen en annan
lerade krav operatören.som

Tonvikten i avsnitt viktigastedetta ligger de kraven och de som
för teknik finnshar betydelse val och val Förutom dessaoperatör.av av

liknande telefonsvarare,krav ordinära teletjänster ochmer
vidarekoppling, e-postfunktion, vilketkatalogtjänst med mera, inte

här.beskrivs

fåolikaFör användare ska det abonnemang bäst böratt som passar
basnivå,tjänsteprofiler definieras:olika enkla tjänster mer avance-

rade tjänster etc.

5.3.1 Allmänt

användarnas krav i dagsläget. Med tiden kommerHär presenteras
säkerligen andra krav uppkomma och framföras. viktigtDet äratt att
det finns organisation och rutiner för fortlöpande ställa kravatten

ocksåmåsteefter upphandling. finnas garantierDetävensystemet en
hänsyn till kraven orimliga kostnader elleroperatörenatt tar utan

tidsutdräkter.

olika användargrupperna ska kunna fungera oberoendeDe av
trafikledarevarandra; ha kommunikationsstrategier, föregna egna

radiotrafiken etc.

fårradiosystem inte möjligheterna haEtt begränsanytt att en
flexibel ledning eller förändringar organisationen ellergöraatt av
arbetssättet.

både bådeRadiosystemet ska användas hel- och deltidsanställda iav
normala och pressade situationer. ställer krav enkelhet iDet stora

ocksåanvändandet. resursslöseriDet ägnaatt tvungen attvore vara en
onödigt del personalens utbildning radioanvändning.stor av

kan lämpligt börja använda detDet att systemetvara nya en
nivårelativt enkel och sedan efterhand vänja sig vid funktio-de nya

nerna.
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måste finnas effektivDet kundstödsorganisation snabbt kansomen
frågorbesvara och avhjälpa problem i systemet.

5.3.2 Talkommunikation

talkommunikation ställs krav snabb uppkoppling, direktmod,För
gruppsamband till exempel individanrop, allanrop, dyna-gruppanrop,
misk omgruppering och kanal, god ljudkvalitet i bullrigöppen även
miljö röstidentiñering, uppfattbarhet. Talkommunikation ska kunna
ske samtidigt med dataöverföring.

Snabb uppkoppling

vissa situationer för till nödvändigtI det exempel polis och läkareär
såmed omedelbar uppkoppling. Samtalsvägen skagott som vara

förvald eller lätt välja. Det i dessa sammanhang oacceptabeltäratt att
slå siffrorvisst antal och sedan väntatvungen att ettvara

uppkoppling falloch och i upptagetton.värstasvar

såVid semiduplex viktigt uppkopplingstiddet med mycket kortär
inte inledningen försvinner.det Det upplevssägeratt av man

erfarenhetsmässigt problem halv sekunddet änett tarsom om mer en
från det talknappen tills det kan börjatryckeratt prata.man man

ocksåUppkopplingen kan röststyrd behöver händernaomvara man
dåfria och krävs mycket snabb uppkopplingstid.

Samtalsgrupper

åtskildaTypiskt för kommunikationen korta meddelanden längreär av
pågår.mellanrum medan aktion Alla hör det ochsägstysta en som

talmöjlighetema talknapp. innebär vanlig telefoniDettastyrs attav en
dåolämpligt detta innebär full duplex, det vill samtalenär säga äratt

gångkonstant uppkopplade eller det krävs uppkoppling varjeatt ny
något frånvill och alla bakgrundsljud hörs allasäga attman

uppkopplade posistioner. Idealet semi-duplex, dvs alla lyssnarär att av
dåkanal tidlucka och talar kanal tidluckasamma en ny man

trycker talknappen.

stab eller ledningsgrupp motsvarande ska kunna sittaEn eller var
direktkommunikationhelst och ha med skadeplats och medsom
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ledningscentraler. innebär ska kunna bilda samtalsgrupperDet att man
mellan terminaler befinner sig olika plats i systemet.som

få full informationFordon till plats ska kunnaär vägsom en
tidigt stadium i form tal, data och bilder.ett av

vissaDet kan behövas flera samtidiga samtalsgrupper samt att
fleraöverordnade, speciella arbetsgrupper kan delta i samtalsgrupper

samtidigt.

fårGruppstrukturen inte begränsas vilka basstationer de olikaav
deltagarna kommunicerar över.

ocksåSystemet ska klara individsamtal d.v.s. punkt-till-punkt
tvåmellan personer.

Ledningscentralen ska ha full kontroll samtalsgruppema, d.v.s.över
kunna lyssna, delta i samtalet, ansluta och bort gruppmedlemmar,ta
omfördela prioriteter, skapa etc.nya grupper

5.3.3 Dataöverföring

frånönskemåleller dataöverföring finns alla användare.Krav om
gäller till exempel statusmeddelanden, korta textmeddelanden,Det

databassökningar, filöverföringar, bildöverföringar med mera.

Vid dataöverföringar ska samtidigt kunna övervaka trafiken iman
samtalsgrupp. olägenhet behöva medDet väntastor atten vore en

pågår, alternativttaltrafik medan dataöverföring avbrytaatten
fördataöverföringen kunna tala.att

Polisen sökningar i straffregister och bilregister;behöver göra
sjukvården överföra patientdata, EKG och journaler;behöver kunna
räddningstjänsten behöver överföra ritningar och byggnadsdata Företc.

fåsamtliga finns behov utryckningsadresser utskrivna för attatt
missförstånd.undvika risk för

Statusmeddelanden

Statusmeddelanden kodade meddelanden tillkortaär som genereras av
exempel knapptryckningar i fordon framme", "ledig, lastar, "rast,
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såaccepterar uppdrag.... Genom koda standardmeddelan-sättatt
uppnården effektiv kommunikation med minimal belastningman en

nätet.

Korta meddelanden

finnsDet behov förakunna och skriva kortaöverett stort att utav
datameddelanden statusrapportering, adressuppgifter, positionering,-
mätvärden med mera.

Genom sända till exempel utryckningsadresser eller informationatt
lämplig färdväg missförståndminskar risken förtextom som man

samtidigt minskar belastningen jämfört med taladenätetsom man
meddelanden.

Positionering kan ske antingen till exempelyttre system,genom
GPS, eller hanteras inom radiosystemt.

ocksåMan kan trådburenanvända för idagersättasystemet att
styrning, till exempel utomhusvarningen eller övrig tekniskav av
utrustning.

ocksåKorta meddelanden ska förkunna användas personsökning.

Databassökningar

förfrågningarVid databassökningar till databas ska kunnagörs en som
belägen utanför radiosystemet. Typiskt för databassökningar är attvara
sänder relativt liten datamängd medan kan komma i formsvaretman en

bilder eller andra datamängder.storaav

För polisens del finnns behov fordons-sökningar iett stort av
register, brottsregister med räddningstjänstensFör del kan detmera.

fråga till exempel fastighetsdata och uppgifter farligt gods.vara om om

frånMan ska kunna hitta erfarenheter liknande olyckor, länkar till
med Det kan lämpligt med browser-funktionexperter mera. vara en

med klickbara länkar. bör integrerat med telefonifunktionenDetta vara
så dåsamtal kopplas klickar länk.att ett upp man en
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Större ñlöverföringar

underlättasGenom överföring bilder och video kan verksamhetenav
för beslut.för flera användargrupperna och underlag riktigaav ge

för förbe-kan skicka bilder patienter till sjukhusAmbulanser att
få rådmottagning och tidig behandling.reda om

till bilarRäddningstjänsten kan skicka bilder olycksplatser somav
Även byggnadsrit-till ledningscentraler. insatsplaner,ochär väg

ningar kunna överföras och skrivasmed ska ut.mera

för övervakning, skicka bilderPolisen kan använda kameror
fingeravtryck till ledningscentraler, ellermisstänkta och inscannade

för identifiering.vice versa,

fårockså datamängder inteDataöverföringen kan gälla större som
EKG- EEG-mätningar.avbrytas, till exempel och

Täckning5.3.4

faktorer: basstationer,Radiotäckning beror antal olika antalettav
bådemottagarkänslighet basstationen ochsändareffekt och hos

vågutbredningsförhållanden topografi,terminalen, frekvensband,
vegetetation, byggnader med mera.

blandTäckning inget entydigt begrepp hängerär annatutan samman
given signalstyrka visstmed vilken tjänst För etttyp avses.av som en

dålig,avstånd från basstation talkvaliteten upplevaskan ävenen som
gårsamtidigt sända korta datameddelanden.det attom

täckningsområde områdeNormal subjektiv definition det därärav
formell definitiontalkvaliteten uppfattas acceptabel. En är attsom mer

maximalt procentuellt felkräva viss kvalitet överföringen etten
viss tiden.inom viss del den totala under delytan aven av en

någotDå inträffa detinte kan eller kommer ärnärveta attman var
något har hänt kanviktigt ha god radiotäckning landet. När välöveratt

finnas möjlighetbehöva öka kapaciteten den platsen. Det skaman
då befinner sigsnabbt etablera basstation eller repeateratt en man

dåtäckningsområdet, otillräcklig.utanför eller kapaciteten är
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uppnåAtt hundraprocentig täckning hela bådelandet, inomhusöver
och utomhus, skulle mycket kostsamt. viktigtEtt krav ett nyttvara

det ska finnas reläfunktion såär medsystern hjälpatt atten man av
terminaler kan utöka täckningsområdet där täckning blir förpermanent
dyrt.

Det viktär kanstörsta kontakt direkt mellanupprättaattav man
såterminaler, kommunikation möjlig utanförär täcknings-att även

området, i radioskugga, i byggnader eller infrastrukturen har fallitom
ifrån.

Man ska i förväg ha god uppfattning förhållandenvid vilkaom
direktmod användbar avstånd,vad gällerär kapacietet, tjänster etc.
för tidigt behöver komplettera infrastrukturen vidatt veta om man en
händelse. Detta aktuellt vid internationellaär även insatser detom
saknas lämplig infrastruktur i det aktuella området.

Användarnas påkrav täckning allmänt den skaär minstsett att vara
lika bra idag, såväl inomhus utomhus. Man kommer intesom attsom

upplevd försämring täckningsområdet.acceptera en av

Polisens krav ska täcka 99% befolkningenär ochatt systemet0 av
90% landets vilket hela den operativayta motsvararav ytan
förutom fjällvärlden. Utanför ska täckningentätorter gälla
fordonsmonterad och i handburen utrustning.tätorter
Den kommunala räddningstjänsten kräver 95% täckning inom0
respektive kommun för fordonsmoterad utrustning.
Mobitexnätet, används sjukvårdenbland har täckningannat0 som av
motsvarande 90% och 99,5% befolkningen.ytanav av
Kraftbranschen har kravet 95% landet förutom i fjällvärlden där0 av
täckning måsteendast finnas efter allmänna farleder, i bebodda
delar vid kraftledningar.samt

För täckning i fjällvärlden det angeläget Sverigeär sökeratt
samarbete med Norge.

måsteDet specificeras vilken täckning önskas inomhus, isom
speciella anläggningar riskanläggningar med imera, tunnlar etc.

Radiosystemet bör kunna användas för personsökning. Vid person-
sökning det dock viktigt fråndet redanär början finns fullatt
inomhustäckning i landet.

I998:1433 SOU
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Kapacitet5.3.5

isvårt kapacitet krävsuppskatta vilken nät.mycketDet ettär att som
används.detmånga dels huranvänderdels hurDet beror nätet,som

i vanliga analogajämförelser med hur mycketMan kan göra pratarman
isänds data-meddelandenhur mycketradiosystem idag, eller som

tillanledning tillMobitex. En över ett nyttattstorsystem som
tillgång ochtill tjänster sättemellertid det attär attsystern nyanyager

databassökningar,bildöverföring,tjänsteranvända Nyanätet. som
trafikmönster.och data kommermöjlighet blanda tal attetc.att nyage

den härviktig, aspekt nät ärspeciell, och mycketEn atttypen avav
låg,område myckettrafiken i visst kan närvardagligaden ett menvara

måsteSystemetöka dramatiskt.något kapacitetsbehovethänder kan
möjlighet tillöverkapacitet, medalltså väl tilltagenmedbyggas en

vid behov.utökningsnabb extra

iantal användaremeddet viktigt haaspektUr denna är ett stortatt
dengrundkapacitet i delsDels detta nätet, extranätet. extra gerger en

kontinuerligt i hela landet.fungerartrafiken ökade garantier nätetatt
får viktigastede allrainträffareller störningolyckaNär storen

prioritet.användarna högst

kapacitet införtvå kravenhanterafinnsDet sätt att en
fram sittsjälva räknaAnvändarorganisationerna kanupphandling.

utifrån vissområden det ställa kravochi olikakapacitetsbehov en
ha vissså skakan krävaöverkapacitet, eller nätetatt enman

Energi-visar sig bli.användningenföljer huröverkapacitet avsom
skakravetexempel formulerathar tillbranschen att systemet vara

kapacitets-påså samtal grundmängden spärradedimensionerat att av
överstiger 5%.begränsningar inte

överlåter tillkravden operatörenGenom ställa attatt typen manav
självförkapacitet i ställetfinns tillräckligtill det attatt ange ense

låstblirsiffra av.senaresom man

utbyggnads-flexibilitet ochhosviktig egenskapEn nät ärett nytt
möjlighet.

användningssätt börkapacitetsbehov ochfaktisktVad gäller taman
Finlandländer. Ii andrakommertillvara de erfarenheter görasattsom

oklartdet hurtrafik i nuvarandegjort mätningar ärhar nät, menman
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det kan överföras till och arbetssätt. byggernät Man pilotnätnytt nytt
efter beräkningar och justerar kapaciteten efter erfarenhet.

Kapacitetsbehovet återspeglar sig i frekvensbehovet antal kanaler
ioch ekonomi antal basstationer och antal sändare basstation.per

5.3.6 Tillgänglighet

Tillgänglighet definieras utifrån avbrottstider, dådet vill tidsäga
tillgånganvändaren inte har till tjänsten med tillräcklig kvalitet. Olika

användare ska kunna ställa olika krav tillgänglighet. Höga krav
tillgänglighet innebär bland påkrav snabba reparationer ochannat
service utanför arbetstid,normal vilketäven kostnadsdrivande,är men
nödvändigt för samhällsviktiga verksamheter.

5.3.7 Roaming

För underlätta samarbete lokalt, regionalt,över gränserna mellanatt
måsteländer det möjligt sig inom och mellan radiosystemröraattvara

och samtidigt upprätthålla kontakten.

5.3.8 Kryptering

finnsDet behov skydda information både internt inomatt en
verksamhet inom samtalsgrupper mellan olika verksamheter. Ensamt
effektiv kryptering ställer krav Bådedigitalt. tal ochäratt systemet
data ska kunna krypteras.

Frågan kryptering behandlas i Sårbarhetkapitel ochnärmareom
säkerhet.

5.3.9 Prioritet

Man kan aldrig fårall trafik plats i radionät. Viktiggarantera att ett
måstetrafik kunna avvecklas först, och vid behov avbryta trafik.annan

Prioriteter ska kunna förändras beroende händelseutveckling med
mera.
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två slag; dels deprioritetsändringarPrioriteringar och är somav
gällerorganisationen, dels dedentrafikledare inomsköts somegnaav

hantering,grannlagakräverolika organisationer. Demellan ensenare
förändringar isnabbaoch avtal, delsförhandlingardels genomgenom

situationen.den akuta

radionätSamordning med andra53.10

kunnalandgräns ställs det kravinternationellt samarbete längsVid att
då in i det andraterminalerna kommerfortsätta använda systemetsman
internationella insatser.gäller vidtäckning. Detta även

samtrafik mellanövergångsskedet viktigt hadet kunnaUnder är att
såsom analogaMobitex ellernuvarande radionät,det ochsystemetnya

radionät.

Samordning med andra5.3.l1 system

gränssnitt mellantelefoni. ska finnas delsmedge DetSystemet ska ett
gränssnittet.dels behörigheteroch telenätet,radiosystemet öppnaatt

finnas möjlighetfå till radionätet. Det skaringa inVissa ska att
defår och hur mycketolika samtalvilka ringabegränsa typer avsom

får ringa.

tillåta allmännakommunikation medi allmänhetRadiosystemet ska
olika satellitsystemmobiltelefonnäten, Mobitex, Internet,telenätet,

viktigtövergångsskedet dettillUndermed är attsystemett nyttmera.
sjukvårdens delmed de gamla Förkommunicera ärkan systemen.man

Mobitex-nätet.samtrafik meddet angeläget kunna haatt

Säkerhet5.3. 12

informationensåväl försäkerhet för användarna,gällerSäkerhet som
för funktion.nätets

möjlighet tillviktigt det finnssäkerhet detanvändarnasFör är att
blockerasinte riskerardenna möjlighetoch larm, ochnödanrop attatt
lednings-denpågående kunnatrafik. Larm ska tas emot egnaavav

så central instans.eller, önskas,centralen av enom
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Informationssäkerhet och funktionssäkerhet i behandlasnätet
i kapitelnärmare

Det radiosystemet ocksåkan fungeragemensamma som
reservsamband för publika telenät, exempelvis för den civila
ledningens behov kommunstyrelser, länsstyrelser med mera.

5.4 Trafikledare dispatchers

Varje användarorganisation ska kunna ha eller fleraen trafik-egna
ledare för radiotrafiken. Dessa ska kunna finnas valfria platser och
kunna ha olika rättigheter.

Organisation BOrganisation A Organisation C

Trafikledaren ska bland kunnaannat
ha överblick alla användare inom del av organisationenöver
koppla och individuella samtal och gruppsamtalta emotupp

och hantera nödsamtalta emot
pågåendelyssna och delta i gruppsamtal

begära in, och hantera statusmeddelandenta emot
skapa och ändra samtalsgrupper

frånansluta användare andra organisationer till samtalsgrupper
kontrollera prioriteter
hantera anslutningar till andra nät
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olika organisationer fungeramodernt radiosystem kanI ett
ledningscentraler Samtidigt finnsoberoende varandra med etc.av egna

kan skapamöjligheten samverka överattatt man gruppergenom
logiskt flyttas tillorganisationsgränsema, eller användare överatt en

organisation.annan

Applikationer5.5

användarna.Applikationerna antingen finnas i eller hoskan nätet
ingår kravspeci-applikationer finns i i denDe nätet gemensammasom

fikationen. användarna utveckla eller upphandlaDärutöver kan egna
utveckling applikationer det viktigt medapplikationer. För öppnaärav

i söker samarbetestandardiserade gränssnitt attsystemet, samt man
bådeliknande behov inom ochmed andra användare med utom

landet.

för public safety kommer krävas ochantal applikationerEtt attstort
uppgift specificera dessa,utvecklas. inte utredningensDet är att men

står applikationer fordrardet klart och utvecklade ett nyttatt nya
påvekarinnebär tjänster och kravenApplikationernasystem. nya

möjligt förutse alla krav. Ikapacitet i Det intenätet. äretc. att nya
måste därför flexibilitet och utbyggnads-kravspecifikationen krävas

möjligheter i nätet.

e-postfunktion, GPS-applikationer databassökningar,Exempel är
positionering, patientdata, video med mera.

Terminaler5.6

del utrustningenMed terminal i detta sammanhang den somavavses
radiovågor Tillbasstation i radiosystem.via har kontakt med etten

såsomkringutrustning högtalare, mikro-terminaler ska kunna kopplas
medskrivare, GPS-mottagare, kamerafon, statuspanel, dator, scanner,

mera.

mobiltelefonsammanbyggd där detOfta utrustningen ärär som en
svårt terminal och kringutrustning. Detta gällerskilja mellanatt

utrustning. fordonsapparater det viktigarespeciellt handburen För är att
så går fordonefter olikautrustningen modulär denär att att anpassa

behov.och
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Det mycket viktigt terminalerna enkla hantera, specielltär äratt att
vad gäller den handburna sådantutrustningen. Det ställer krav som
hur de programmerade, på,de kan hanteras med handskarär ävenatt att
displayerna lätta avläsa, handburna terminaler inte förär vägeratt att
mycket, det lätt långa,byta batterier, inte förär äratt att att antennerna

finnsdet förprogrammerade funktionsknappar medatt mera.

iDet bör framtiden möjligt kunna använda terminalattvara samma
tjänstertill alla intresserad såsom tal, databassökningar,ärman av,

bildöverföring med mera.

En viktig egenskap hos handburen terminal det ska kunnaär atten
lång tid mellan långbatteriladdningar, det vill stand-by-tid ochsäga

lågtaltid. kanDetta ske energiförbrukning strömsparfunktionergenom
med och bättremera batterier.

Terminalernas sändareffekt och mottagarkänslighet har betydelse
för hur behöver placera basstationema.tätt man

Olika användare har olika krav terminaler. Det viktigt deär att
olika användarna kan upphandla sina speciella terminaler oberoende av
tjänstupphandlingen.

påExempel olika krav terminaler är:
Små terminalerlätta för servicearbete i enklare miljöer.0
Robusta terminaler kan hanteras med handskar för i tuffaarbete0 som
miljöer.
Terminaler ellermed display eller bildskärm.utan0
Terminaler tydlig till exempel med ljud mottagensom anger
signalstyrka i situationer detdär kritiskt ha kontaktär att
exempelvis vid rökdykning.
Röststyrda måsteterminaler för situationer där ha händerna0 man
fria.
Terminaler meddelanden i form för stördpresenterar text0 som av
eller bullrig miljö.

Även de olika användarorganisationema själva upphandlar sinaom
terminaler ingårdet lämpligt det uppsättning terminalerär att en av
olika fabrikat såi tjänsteupphandlingen kan verifiera nätetsatt man
funktionalitet. också, såMan bör användarna önskar, tillvara detaom
fördelar nåskan vid samordnade upphandlingarstörresom av

Likasåterminaler. frånbör tillvara erfarenheter genomförda ochtaman
pågående upphandlingar i andra länder.
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vikt det radiosystemetDet är största attav nya gemensamma
sårbarhet för-uppfyller högt ställda krav säkerhet och under alla

hållanden från såvälfred till krig. gäller tekniskaDetta systemets
funktion informationssäkerheten.som

måstekapitel redovisar utredningen vilka aspekterI detta som
beaktas vid upphandling, uppbyggnad och användning ett nyttav

Då åtgärdernafaktiskt vidtagna har betydelse fördesystem. stor
både dåi fred och i kriser och krig och godasamhällets säkerhet

säkerhetsåtgärder det viktkan kostsamma, är största attvara av
frågor föremålblir för kontinuerlig diskussion och granskning.dessa

Allmäntl

radiosystem utnyttjas polis, räddningstjänst, hälso- ochEtt skasom av
sjukvård såväl måsteflera fred krig uppfylla mycketmed under som
hårda såvälsäkerhetskrav. gäller tekniska funktionDetta systemets som
informationssäkerheten.

måsteradiosystemet ha funktionssäkerhet deDet större ännya en
kommersiella ska kunna fungera de vanliga tele-Detnäten. även när

inte fungerar.näten

från sårbarhetsaspektertillGenom redan början hänsyn allaatt ta
på uppnåkostnadseffektivare säkertkan sätt änett ett system,man om

sådana aspekter i efterhand.skulle komma in

såvälfunktion avsiktligaHoten kanmot systemets vara som
uppstå såväloavsiktliga i fred i krig.och dessa skador kan som

på åtgärderVi kommer i kapitlet tonviktendet här lägga hot ochatt
Sådantradiosystemet.vad gäller den delen berörsomgemensamma av

de olika användarnas utrustning, lokaler med respektiveavgörsmera av
användare.
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6.2 Oavsiktliga skador

vanligasteDe stömingarna i den teletekniska infrastrukturen deär som
orsakas vardagliga händelser. uppståkanDeav genom:

avgrävda telekablar
åsknedslag
brand
översvämning
elavbrott
programfel
utrustningsfel
felaktigt handhavande
överbelastning

Moderna digitala i allmänhet tekniskt mycket driftsäkra.ärsystem
Sårbarheten ihar stället förskjutits till gälla påverkan, tillatt yttre

åverkanexempel elbortfall påoch infrastruktur, de databasersamt som
underhålldrift, och funktionalitet. Genom digitalastyr äratt system

mjukvaruberoende de mycket känsliga för eventuella fel iär program-
varan.

6.3 Avsiktlig skadegörelse

Avsiktlig skadegörelse kan drabba alla delar ingår i radiosystemet.som
sådantDet kan gälla som:

stölder0
vandalisering
intrång i stationer
manipulation dataintrångsystemetav
sabotage
störsändning

vapenangrepp

Motiven för avsiktlig frånskadegörelse kan variera allmän
förstörelselusta pojkstreck, hackerverksamhet med mera till krimina-
litet och säkerhetshotande verksamhet fientligt angrepp.

För kriminella kan det finnas motiv polisens radiotrafikstöraett att
försvåraför deras arbete.att

fientligtEtt kan tänkas i ganska utsträckning riktasstor motangrepp
civila funktioner ledningsfunktioner, polis, infrastruktur elförsörj-som
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dåmed mera dessatelekommunikationer,ning och ärtransporter av
försvarsförmåga.försvarsvilja ochför mobilisering,viktstor

Informationssäkerhet6.4

går i luften mellan deinformationenRadiokommunikation innebär att
användabasstationerna. Genomterminalema ochmobila att en

fånga signaler.frekvens dessainställd kanrättmottagare man upp
såalltsåmåste krypteradInformation vill skydda attvaraman

På inteska detinte kan del den.obehöriga sättta varasammaav
felaktig information iför obehörig föra inmöjligt systemet.atten

fastaregel kombinationradiosystem utnyttjarEtt näteten avsom
Även på fastainformationsöverföring. denradioförbindelser föroch

informationobehörigt införandekan avlyssning ellerdelen nätet avav
Även påväxlar medkopplingspunkter,ske kommer mera.manom

samtidigttrådburna måste information krypteras,delen känsligden som
måste tillträdesskyddade.anläggningarna vara

Åtgärder6.5

Kryptering6.5.1

obehörig avlyssning ochnödvändig för förhindraKryptering är att
påi luften,i framföralltinförande information ävensystemet, menav

nivåer eftertrådburna i olikaKryptering bör kunna skeden delen.
behov.

både internt inominformationfinns behov skyddaDet att en
verksamheter.samtalsgrupper mellan olika Enverksamhet inomsamt

Bådedigitalt. tal ochkraveffektiv kryptering ställer ärsystemetatt
data ska kunna krypteras.

administration nycklar,inte behöva belastas medAnvändaren ska av
Frågankryptering.extrautrustning, speciella rutiner i samband medetc.

bibehållenmedska kunna hanteras smidigthur kiyptonycklar menom
måste uppmärksamhet.säkerhet ägnas stor

skyddadintern kommunikationPolisen har behov ärstort somav
spaningsuppdrag ochbland känsligaavlyssning. Detta gällermot annat

arbetafarliga där det vikt kunnaingripanden är stor attmot personer av
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tidsfördröjning och ocksåavlyssning.ostört, Det gällerutan utan
personlig säkerhet och integritet för poliser och vittnen med mera.
Polisens kryptering vad gäller gränsöverskridande verksamhet hanteras
inom Schengen-samarbetet. Formella procedurer kommer där att
tillämpas för införa kryptoalgoritmer.att

sjukvårdensFör hälso- och del det viktigt kunna krypteraär att
information för patienters integritet.värnaatt

Även krypto för totalförsvarssekretess ska kunna hanteras i
Detta ställer krav hantering signalskyddsnycklar,systemet. extra av

RÖS-skydd skydd röjande signaler medmot mera.

6.5.2 Autenticering

informationenFör har avsändare och den kommer tillrättatt veta att att
måste det finnas förrätt autenticering, dvsmottagare ett system

identifiering avsändare och mottagare.av

6.5.3 Integritet

Det ska möjligt informationen inte har förändratsatt veta attvara
mellan avsändare ändå någotoch Om den harvägen sättmottagare.

måsteförändrats indikation detta.systemet ge en

6.5.4 Tillträdesskydd

någon fårOm tillträde till känsliga delar kopplings-systemetav
punkter, växlar, driftcentraler, databaser etc. kan han orsaka stor

måsteskada. Det finnasdärför tillträdesskydd och infiltrations-gott
skydd identifieringsamt av personer.

6.5.5 Systemkontroll

Av beredskapsskäl skall kontroll- och övervaknings-systemets
funktioner finnas inom landet. måsteFör dessa funktioner finnasdet
minst reservplats omedelbart kan över.taen som
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måste det finnas möjlighetfall infrastrukturenI det operatör ägeren
skulleför elleranvändarna nätet operatörenövertastaten att om

frånförsvinna marknaden eller liknande.

6.5.6 Fysiskt skydd

måste efter objektensför olika objektfysiska skyddetDet avpassas
frånbedömd risk. Fysiskt skyddbetydelse i och motsystemet angrepp

måste för viktigastedeluften mycket kostsamt övervägasär men
delarna systemet.av

effektivt skyddainte möjligaochMaster är att ettantenner
måste såtillträdesskydd inte kan kommafysiskt. finnasDet att man

uppstår måsteskada. Om skada detoch med enkla medel orsakanära
felavhjälpning.finnas reservalternativ och snabb

går trådsvår sig den i ellerTransmissionen skydda,är att vare
måstemåste finnasdet godaradiolänk. transmissionen gällaFör att

reservmöj ligheter och redundans.

Autonomitet6.5.7

måste fungerauppstår det kunnaOm skador inom delar systemetav
uppnåsgeografiska kan blandinom mindre Detta annatautonomt ytor.

Även måsteväxlar. databasernaha antalatt ett autonoma varagenom
får GSMdistribuerade. Systemet inte byggas sättsamma somupp

centralt placerade databaser.där funktionen helt beroende enstakaär av

måste också infrastruktur tillfungera övrigSystemet kunna när
utslagen.elförsörjning publika telekommunikationerexempel och är

Redundans och reservmöjligheter6.5.8

skyddsnivå får räkna med delaroberoendeNästan attman avav
måstefungera anledning. Detkan skadas eller slutasystemet av annan

trafik- ifinnas möjlighet till alternativa och manövervägar systemet
snabbt skadade delar,dubblerade kablar etc. och möjlighet ersättaatt

basstationertill exempel transportabla och master.genom
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upprätthålla kommunikationviktigt ska kunnaDet ävenär att man
faller ellerförbindelsen till växeln bort,växeln slutar fungera, omom

upprätthållamåstefungera. möjligtbasstation slutar Det attvaraom en
område inte harbasstations dennakommunikation inom även omen

kommunikation direktkunna hakontakt med ochresten systemet, attav
frånvaro basstationer.mellan terminaler i av en

fungera tillsammansGrupper basstationer ska kunna även omav
områdenfaller kan gällahögre i hierarkin bort. Dettaväxlar mot-upp

vanliga transmissionen mellansvarande kommun eller län. Om den
kontakt mellan bas-basstationer faller bort bör kunna upprättaman

radiotrafik.med hjälp vanligstationer av

måsteabonnentdata hadatabaser finns för styrning ochDe som
fungera medvid bortfall dessa ska kunnabackup, även nätetmen av

kapacitet eller funktionalitet.lägre

måste finnas minst alternativ driftcentral.Det en

Reservkraft6.5.9

fungerar i allmänhet mycket bra, och detElförsörjningen i Sverige är
emellertidvid elavbrott detmed längre elavbrott. Justsällsynt är

inte minstsamhällsviktiga funktionernamycket viktigt deatt
tillgång till tillförlitligareparationsverksamhet harelförsörjningens

kommunikationer.

såvälviktig i fredTillräcklig och tillförlitlig reservkraft mycketär
vital betydelse ochvid beredskapshöjning. Elförsörjningen är avsom

omfattande störningar vidsannolikt drabbas mycketkommer ettatt av
fientligt angrepp.

reservkraftska finnas stationärväxlar och viktigare knutpunkterFör
batteri-basstationer i allmänhet ska finnasoch avbrottsfri kraft. För

områden börtid. glesbygd och i viktigarebackup för definierad Ien
tiden längre.vara

HPM-skydd6.5.10 ochEMP-

känslig för elektromagnetiska pulser EMP.Elektronisk utrustning är
uppstå såväl åska kämladdningar.vid explosionkan vidDessa som av
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Utrustningen behöver därför EMP-skydd för sådanahindraatt att
pulser kan skada elektronik i systemet.

på årDet har blivit möjligt alstra mikrovågs-syntetiskaattsenare
pulser med hög energi HighHPM Power Microwave med hjälp av-
transportabla eller bärbara Detta har uppmärksammatsaggregat. som

lämpligt för terrorister och ekonomiska brottslingar somett vapen
till exempel kan hota bankernas datorer. Skydd måsteHPMmot

för viktiga delarövervägas systemet.av

6.5. Prioriteringl 1

Radiosystem har alltid begränsad kapacitet och det finns alltid risken
för överbelastning. Inte minst vid olyckor och katastrofer kommerstora
den risken måste dåDet finnas effektivt snabbtatt sättstor. ett attvara
kunna prioritera ide den aktuella situationen viktigaste användarna.

måsteSystemet kunna hantera kriser där delar den normalastora av
teletekniska infrastrukturen funktion.är ur

6.5. 12 Nödlarm och nödanrop

För användarnas säkerhet det viktigt alltid ska kunna sändaär att man
nödlarm, oberoende alla trafikkanaler är upptagna.av om

Larmet ska kunna hos valfri förprogrammerad trafik-tas emot
påledare eller såplats önskas. Om förprogrammerad larm-annan om

inte nåskan ska larmet sändas till andra förvaldamottagare mottagare
fås.tills kvittens

Nödanrop samtal med högsta prioritetär ska kunna brytaett som
Påalla andra samtal. för nödlarmet ska det kopplas tillsättsamma som

förprogrammerade mottagare.

ocksåDet viktigt för användarnas personligaär säkerhet trafik-att
pågåendeledaren kan avlyssna samtal och avstängd radio kanatt en

slås från såtrafikledaren denne kan höra vad händer ävenatt som
åtgärd från användarnas sida.utan
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6.5.13 Sekretess

mån avsiktliga skadori möjliga undvikaFör största systemetatt
imåste speciellt eventuella punkteruppbyggnaden och svaga

gäller inte minst databaserna.sekretess. Dettasystemet högomges av

måste skyddsklassad.personalOperatörens vara

Reparationsberedskap6.5. 14

servicepersonal ochmåste tillräcklig mängd professionellfinnasDet en
båda kombination godreservdelsutrustning, medtillräcklig aven

snabbafördelning landet ochöver transporter.

måsteservicepersonal krigsplacerad.Reparations- och vara

måste radio-driver flera detfallI de operatören nät gemensamma
underhållgäller service, medprioriterat vadsystemet mera.vara

Tenninaler6.5. 15

eller olämplig hantering dem kanOlämpliga terminaler vara enav
hjälpAvlyssning terminal eller avläsning medsäkerhetsrisk. avav en

RÖS information. Obehörigtkan avslöja hemligröjande signaler
tillgång till hemlig information ellerterminal kanÖvertagande geav en

information imöjlighet föra in falskkryptonycklar, ellertill att
systemet.

ställa till skadaRisken obehörig kan övertaattatt genompersonen
från lednings-måste möjligtterminal minimeras. Det ska att envaraen

vilket i sinterminalcentral eller motsvarande utesluta nätet turen ur
hårda kommaobehöriga kanställer mycket krav inteatt personer

ledningscentralen.denna funkton i

Utbildning6.5. 16

användareviktigt driftpersonal ochstörningar i detVid är attsystemet
samarbetsmöjligheter.driftsformer ochför alternativahar kompetens
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måsteAnvändarna ha tillräcklig såkunskap de med tillräckligatt
säkerhet kan hantera utrustningen, inte i onödan överbelasta systemet

enklareJu utrustningen handha detso mindre den risken.äretc. äratt

Systemet ska utformas med krav användarvänlighet. Endaststora
kort utbildning några timmar skall räcka för kunna nyttjaatten

och de grundläggande tjänsterna.systemet
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lösningaralternativa tekniskakapitel beskriver utredningendettaI
kapitelanvändarnas krav enligt 5värderingoch görs gentemoten

publikaexisterande eller kommandeuppfylls inteoch Kraven av
system.

föruppfyller uppställda kravUtredningens slutsats TETRAär att
verksamheterna, medanför samhällsviktigaradiokommunikation de
version. slutsatsi utvecklad DennaGSM inte det, inte hellergör en

både Sverige och i andragjorts inomtidigare studierstöds somav
sålunda för radiokommunikationenbasenländer. börTETRA utgöra

utredningen studerar.för de användare som

olikadiskuteras i sammanhangettekniska lösningar kan ärDe som
Landmobil radiomobiltelefonsystem.landmobil radio ellerformer av

Användningenprofessionella radioanvändare.utvecklats främst förhar
kande deltar iinriktad gruppsamtal därär samma gruppsom

ofta ledsinom och verksamhetenall kommunikationavlyssna gruppen
vanligautveckling denfrån Mobiltelefoniledningscentral. är avenen
mellanpunkt-till-punktkommunikationavsedd förtelefonin och främst

pågårbåda områdena stark utveckling,två användare. Inom somen
radiosystemModernatill viss konvergens.bland har lettannat en

får funktionermobiltelefonsystem vissatillåter telefoni, modernaoch
endast fanns i radiosystemen.tidigaresom

kommersielltmobiltelefonin i högsta gradUtvecklingen ärav
på möjlig-öka datatakten ochoch inriktas i första handbetingad att

telefon i allt fler länder.användaheten att samma

Även pågår kommersiellsatellitkommunikation starkinom en
utveckling.
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1 Standardiseringsarbete

finnsDet mängd leverantörsspecifika vilket innebärstor systern, atten
de utvecklats enskilda tillverkare. sådanaFördelen med ärsystem attav

fåkan skräddarsydd lösning för de behoven. Nackdelar ärman en egna
låstblir vid gårenda leverantör, miste denatt attman en man om

prispress och det utbud utrustning följer konkurrens,större av som av
den tekniska utvecklingen riskerar sitta medgöratt att ett systemman

inte vidareutvecklas grund liten marknadsandel däroch detsom av
så småningom blir brist reservdelar, servicepersonal Detetc. vore en
uppenbar nackdel den samhällsviktiga verksamheten skulleom vara
beroende leverantör under hela livstid.systemetsav g

Både vad gäller mobil telefoni och mobil radio har insettman
behovet standarderöppna antal länder.accepteras ett stortav som av

detInom europeiska standardiseringsorganet ETSI utarbetas standarder
inom telekommunikationsområdet. finns tvåDet idag endast
europastandarder aktuella för mobil kommunikation.är Det ärsom
GSM för mobiltelefoni och TETRA för mobil radio. Vi kommer i
första hand tvåjämföra dessa standarder med de användarkravatt som
presenterades i kapitel 5 och Dessutom kommer värderingen av
övriga kommenteras satellit och olika leverantörsspecifikasystem att
system.

Lagen offentlig upphandling LOU i Sverige infördär ettom som
direkt frånkrav EU-medlemskapet. stårI LOU § 12-16 i de fallatt
etablerad europeisk standard finns inom områdeupphandlat skall
standard följas inte exceptionella finns.orsaker Avvikelse skallom
motiveras noga.

7.2 GSM

börjanI 1980-talet började inse behovet haatt ettav man av
för mobil telekommunikation i olika länder.gemensamt system

Anledningen bland det kräver mycket utvecklaannat att attvar resurser
så komplext och därför ville försäkra sigett system attpass man om en

marknad och stordriftsfördelar.stor

europeiskaDet och telesamarbetsorganet CEPT bildade 1982post-
arbetsgruppen GSM uppgift utforma specifikation föratt ettvars var en
alleuropeiskt mobilt telesystem. Gruppen fick från1984 stöd
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standardiseringsarbetet1989Europeiska Kommissionen. övertogs av
ETSI.standardiseringsorganetnybildadedet

samarbete mllanUnderstandingMemorandum ofGSM MoU är ett
spridauppgiftharmyndighetertillverkare och attoperatörer, som som

från 120 länder.består 293 medlemmaridagutveckla GSM.och Det av

både utanförframgång ochinomhaft mycketGSM har storen
Sverige och ll5användare i2,2 miljoneroch har idagEuropa caca

i världen.miljoner

Mobile, ComviqSverige Teliaiidag GSM-operatörerfinnsDet tre -
oberoendei principdriver sitt NätenEuropolitanoch ärnät.varsom-

varandra.av

täcknings-innebäruppbyggda, vilketcellulärtGSM-näten är att
basstationer.betjänasområdet där cellernaindelat i cellerär av

Dånågra bristmil. detkan tillför basstation ärRäckvidden vara uppen
minskakapaciteten iradiofrekvenser ökar näten attgenomman

återanvändasåpå kunnaräckvidd förbasstationernas sättatt
områden liggabasstationematättbebyggda kanIfrekvenserna tätare.

mycket tätt.

Vid växlarnacentral databas.finns förtecknad iabonnentVarje en
sigtillfället befinnerförockså vilka abonnenterregisterfinns över som

registerförmedlingsväxeln. Dessaområde kontrolleras äri det avsom
växelVid bortfallkopplasför samtal ska kunnanödvändiga att avupp.

basstationsområde. heltNäteninomgår inte ringa ärdet ettatt
intelligensen.beroende den centralaav

avståndmed 200 kHzdelvis överlappandeGSM-kanalerna är
åttasådan ikanal delasVarjecenterfrekvenserna.mellan upp

Trafikkanalerna kantrafikkanal.motsvarandetidsluckor, och envar en
på, underdatahastighetmedöverföra digitalt tal eller data gynn-en

förhållanden, till 9,6 kbit/s.samma upp

GSMUtveckling7.2.1 av

utveckling.kommersiellpågår intensivmobiltelefonin mycketInom en
fleroch erbjudaöka datataktensyftar framför allt tillUtvecklingen att

tjänster.
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Den första fasen GSM-utvecklingen färdig 1990 och 1993av var
fanns det 36 GSM-nät i 22 länder. 1995 tvåfas färdig, vilkenvar
innebar GSM tillät fax-, video- och dataöverföring. pågårNu denatt nu
tredje fasen kallad GSM 2+.

GSM 2+ ska möjlighet till högre datahastighet. Kretskoppladege
data tjänsten HSCSD ska kunna överföras med hastigheter till 64upp
kbit/s och paketförmedlade data tjänsten GPRS med hastigheter upp
till 115 kbit/s. Detta kan uppnå åttaanvända samtligaattman genom
tidsluckor i kanalen för samtal. Paketförmedlad data sänds uppdelatett
i dåpaket finnsdet ledigt någoni kanal. innebärDet denutrymme att
praktiska överföringshastigheten kommer bero hur belastat nätetatt
för ögonblicket

Ericsson har utvecklat variant GSM kallas GSM ochPro,en av som
för delar den mobila radiomarknaden.är Genomavsettsom attav

koppla speciell till befintliga kan införa vissanäten server man
mobilradiofunktioner i GSM-näten till exempel semiduplex vidsom
gruppsamtal och möjligheter till trañkledning. Ericsson har angett
transportföretag, serviceföretag, elförsörjning målgrupp.med mera som
GSM Pro hör inte till GSM-standarden företagsspecifikärutan en
lösning.

Vilka tjänster kommer implementeras i de existerandeattnya som
beror intresse.näten De tjänsterna kommeroperatörernas medav nya

all sannolikhet inte någraomfattas täckningskrav, vilket innebäratt av
implementering kommer koncentreras till tätbefolkadeatt atten

Åområden. andra sidan kräver högre datatakter högre kapacitet i nätet
fler frekvenser eller fler basstationer och frekvenser idagär en
bristvara, framför iallt storstäder.

Kapacitetsbristen i storstäderna i dagens GSM-nät har börjatman
lösa anspråki den dubbla frekvensen 1800 MHz. För denatt tagenom

tvåbandstelefonhar minskar risken inte komma framattsom en genom
det finns fler tillgängliga kanaler.att

7.3 Kommande mobila telesystem

Nästa generation mobila telekommunikationssystem, i europeisksom
tappning kallas UMTS Universal Mobile Telecommunications
System kommer frånskilja sig dagens tvåi framföralltatt system
avseenden:
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bredbandiga tjänster.möjliggöraDatatakten ökar för att mer0
kunnaså telefon skatjänster,globalaGlobal roaming och att samma

i världen.överallttjänsteranvändas med samma

wide areakbit/s i114uppnå datatakterMålet är att
långsampedestrian modeområden, kbit/s i slow384vidsträckta

kontorsmiljö.2Mbit/s ipromenadtakt och

På2002-2005.i driftUMTS ska kunnaTidsplanen runtär tasatt
iintelligensenför GSM kommer nätet attsätt varasomsamma

mellandirektkommunikationfåtal platser. Ingenkoncentrerad till ett
möjlig.kommerterminaler att vara

frekvensenGHz. högrekring 2 DenliggakommerFrekvensen att
räckvidden förkortasinnebärdatataktenframförallt den högreoch att

utbyggnadeninnebärmobiltelefonnät. Detdagensjämfört med att
områden. UMTS-befolkningstätaiskekommerfrämst att mer

täckningskrav.omfattassannolikt intekommeroperatörer att av

telefoni, det villföranvändas sägasannolikt inteUMTS kommer att
sigtal förlitardatakommunikation. För ävenendast förtal, manutan

fortsättningsvis GSM.

Satellitbaserade7.4 system

förutvecklatsharmobil kommunikationförSatellitsystem personer
trakterbefolkadeglesti mycketvärlden ellerhelasig överrörsom

biståndspersonal, sjöfarare etc..affärsmän,

kraftför-framföralltgällerSatellitsystemförbegränsningarTekniska
från solpaneler, vilket sätterKraften kommerreparationer.sörjning och

täckertransponderbasstationanvändare. Enantaletbegränsningar
användare.samtidigaantaletocksåvilket begränsarstor ytaen

inomhus-uteslutervilketsatellitenfri sikt tillrelativtkrävsDet
stadsmiljö.ibegränsningarmedförtäckning och

tjänster:olikaerbjuderOlika satellitsystem typer av
Små terminaler.dataöveröring.begränsadmycketmedMeddelande
Större och600 bit/s.låg hastighetmedDataöverföring mer0

fordonsmonterade.normaltterminaler,energikrävande



86 Val teknik SOU 1998:143av

Mobiltelefoni med data och fax. GSM-liknande tjänst, ofta0 som
hybridsystem GSM/satellit. Terminalema påminner mobil-om
telefoner, vikt 1/2kg.ca
Höghastighetsdata till 64upp kbit/s. För närvarande attachéväske-0

terminaler, 12 kg. Kommande terminalerstora kan vägaca runt
4 kg.
Multimediatjänster med bandbredd. Utlovas kommandestor0 av
projekt och vänder sig i första hand till fasta användare. Mycket
investeringskrävande projekt befinner sig planeringsstadiet.som

För mobiltelefonitjänsterna bådegäller anskaffningspris ochatt
trafikkostnader förväntas bli högre för dagensavsevärt GSM-nät.än
Kapaciteten blir lägre och uppkopplingstiden längre. Systemen är
GSM-liknande till uppbyggnaden med centraliserad intelligens.

7.5 TETRA

På för mobiltelefonisätt har inom Europa insettsamma som man
behovet standard för professionella radioanvändare. ETSIav en
initierade 1988/89 arbete med standardisera digitaltett att ett system
för mobil radio. En standard nödvändigöppen förär att garantera
friktionsfri kommunikation mellan olika användare och mellan
användare i olika länder. Endast standardöppen användarnaen ger
möjlighet kunna välja mellan olika leverantörer. Enatt standardöppen

för konkurrens och erforderlig storskalighet.utrymme Dettager ger
lägre priser, utbud ochstörre tilltro till tekniken kommeratt atten
finnas tillgänglig länge.

Standardiseringsarbetet pågår inom ETSI-projektet EP TETRA,nu
bestående sju arbetsgrupper. Man har kunnat dra hel delav nytta av en

det arbete gjordes vid GSM-standardiseringen. De viktigasteav som
delarna standarden godkändes 1995. Sverige stöder officiellt ETSI:sav
mandat utveckla TETRA standard för public safety.att som

Standardiseringsarbete många år och arbetet medtar nästa genera-
tions mobila radiosystem påbörjat.inteär TETRAännu kommer därför

den giltiga standarden inom mobilradioområdetatt långunder tidvara
framöver, sannolikt år.minst tio

TETRA-standarden frånhar början utformas för tillgodoseatt
behoven hos de professionella radioanvändarna, bland andra polis,
räddningstjänst sjukvård.och Systemet kan hantera tal och data
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hardigitala signalertillomvandlar talsamtidigt. Talkodaren som
förhållanden meddåligaundergod kvalitetförutformats ävenatt ge

gällersäkerheten vadvidvikt har lagtsStorbakgrundsljudstörande etc.
kryptering medautenticering, mera.

1994bildadesUnderstandingofMemorandumTETRA MoU som
användare,mobilradiointressenter:europeiskaforum för allaett

består 62idagflera.med Detmyndighetertillverkare, operatörer, av
från länder.20medlemmar

underlättaförochsamarbetemöjliggöra över gränserna attFör att
vikt meddetutrustningmasstillverkning gemensamtär ettstoravav

från inomavstått 25 MHzNATO harländer.i olikafrekvensband
services.användning emergencyför380-400 MHZ av

fyraPå sådan kanal kanvarjebred.25 kHzTETRA-kanalEn är
får 1/4 tidenanvändarepågå varjesamtalsamtidiga att avgenom

kbit/s.maximalt 7,2tidsluckaDatahastighet ärtidsmultiplex. per
Påfå 28,8 kbit/s.tillkanflera tidsluckoranvändaGenom att uppman

omständigheter dvs högför GSM krävssätt gynnsammasomsamma
datahastig-nå maximaladenförstörningaroch litesignalstyrka att

heten.

interfaceSystemair. interfacemodeairDirect. interfaceMan-machine. interfaceperipheralRadiodata. dispatcherLocal
networkGateway extemalto

terminallineconnectedRemote
interfaceIntersystem. interfaceNetworkmanagement.

Network
Manager

Infrastructure
LineRemotePSTNÅSDN DispatcherPABX/DN ISDN .

figurenenligtstandardiserade i TETRAgränssnittantalEtt är ovan.

mellankommunikationenbeskriver hurLuftgränssnittet l en
standardiseratgå Genom dettatill.basstation ska ärochterminal atten
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kan använda terminaler från olika tillverkare i infra-man samma
struktur.

Direktmod 2 beskriver kommunikationen direkt tvåmellan
terminaler. Detta säkerhetsskälär mycket viktig funktion, då denen av
möjliggör kommunikation vid skadoräven eller fel infrastrukturen,

dåeller befinner sig utanför täckning. Direktmoden kansystemetsman
också användas för utöka täckning kanatt systemets attgenom man
använda terminaler relästationer sänder vidare områdentillsom som

radiotäckning.utan

Gränssnittet tvåmellan olika TETRA-system 8 också standardi-är
Detta innebär kan koppla ihop frånserat. TETRA-nät olikaatt man

såleverantörer kan bilda samtalsgrupper olikaatt tvärsöver nät,man att
hållakan kontakt med sin ledningscentral sigäven när rörtman man

landsgränseröver etc.

Det finns också gränssnitt 5 för trafikledare dispatchers förett de
olika användarorganisationema. Dessa kan övervaka trafiken inom
respektive organisation, prioritera trafiken, definiera och omdefiniera

larm medta emotgrupper, mera.

Gränssnittet till andra 6 innebär kannät kommu-typer attav man
nicera med mobiltelefonnät, fasta telenät Under övergångstiden tilletc.

kan ansluta existerande analogaett nytt system nät.man

Gränssnittet mellan terminal och kringutrustning 4 innebär att man
kan ansluta dator, skrivare, fax och mycket till radioterminalen.annat
Genom gränssnittet standardiserat kanär olikaatt programutvecklare

applikationer.göra

Infrastrukturen inte standardiserad.är Detta innebär respektiveatt
leverantör själv kan välja hur denna ska utformas, och inte kanatt man
välja till exempel frånbasstationer tillverkare och frånväxlaren en

Det innebär också i kravspecifikation måsteattannan. man en
uppmärksamma säkerhetsfrågor inte föreskrivna standarden,ärsom av
till exempel vad gäller basstationernas autonomitet.

I TETRA antal teletjänsterär standardiserade:ett
Individsamtal. Uppkopplat tvåsamtal mellan Sker normalt i0 parter.
semi-duplex, kan i full duplex.görasmen
Gruppsamtal. Dubbelriktad kommunikation mellan fleraoch0 parten
andra. Sker i semi-duplex.
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bekräf-Bekräftat gruppsamtal, medgruppsamtal. Samma0 som men
vilkatelse deltar.som

frånkommunikation till flera andra.Broadcast. Enkelriktad part0 en

Datamöjligheter är
meddelanden till 127 tecken.Short Data Service SDS. Korta0 upp

till 32000 programmerbara meddelandenStatusmeddelanden. Upp0
ledig kapacitet för data uppdelad i mindrePaketdata. Utnyttjar0

paket
kanal. Totalt till 28,8Kretskopplad data. Upp till 7,2 kbit/s per upp0

kbit/s.

både radiovian mellan terminalstandarden finns kryptering förI
frånbasstation och hela terminal till terminal.och vägen

också tjänster,finns mängd valbara supplementäraDet stor somen
på Några viktigastede grundläggande tjänsterna. debygger är:av

samtals-Call authorised by Dispatcher. Trafikledaren gokänner0
begäran.
Prioriterade samtal.0

pågående med lägrePrioriterade samtal avbryter samtalsom
prioritet.

märks.Diskret avlyssning. Trafikledare kan avlyssna detutan att0
det märksAmbience listening. Trafikledare kan avlyssna utan att

terminalen avstängd.äräven om
selection. kan välja användare inom givetManArea ettut0

område.geografiskt
Talking identification. talar.Manparty ser vem som

pågående gruppsamtal.Late Man kan ansluta tillentry.
omdefinieraDynamic Trafikledare kannumber assigment.group

det behövs.närgrupper

nödsignal i fullbelagtfinns möjlighet skickaI TETRA ävenatt ett
då sker speciellalla trafikkanaler vilketärsystem, upptagna en

gång/sekund.återkommertidslucka som en

7.5.1 Lokala och kommersiella TETRA-system

någrakapitel beskrivit projekt i europeiska länderVi har i tidigareett
för polis,syftar införa landstäckandetill TETRA-nätattsom

sjukvård Bådeflera. inom och i andraräddningstjänst, med Europa
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delar världen finns samtidigt intresse för TETRA-system förett stortav
kommersiellt och/eller lokalt bruk.

østzsBland lokala iTETRA-system Europa kan ElTelenämnas nät
för kommunala verksamheter i Oslo, Gardemoens flygplats iavsett

Norge, London Underground, Jersey Police, Helsingfors Energi,
Køpenhavns Metro, MidlandsWest Ambulance, iPMR-brugergruppen
Danmark med flera.

Teleoperatören Dolphin planerar kommersiellt TETRA-nät.ett stort
Nätet täcka 90% befolkningEnglands vid slutet 1999 ochavses av av
det finns planer fortsätta utbyggnaden i fler europeiska länder.att
Dolphin har skrivit kontrakt 190.000 terminaler.

Även utanför finnsEuropa TETRA-intresse. Försöksnätett stort
kommer i Australien ocksåoch Zeeland.Nya Det harsättasatt upp
visats frånintresse bland Kina, Singapore Indien.ochstort annat

Det intresset utanför då sålovande,Europaäven ärstora en pass
potentiell marknad kommer medföra ökad konkurrens, lägrestor att

priser, fler och bättre applikationer etc.

7.5.2 TETRA-intresse i Sverige

Kommersiellt intresse

Omnitele har PTS uppdrag undersökt intresset för i Sverige.TETRA
Man räknar med den totala marknaden för mobil radio i Sverige,att av

217.000 terminaler, 90% potentiellt intresserade ansluta sigär attca av
till operatörsdrivet TETRA-nät.ett

Enkätsvaren fördelar sig enligt följande:
Så tillgängligt 27%ärsnart systemet
När nuvarande blir för gamla 3%system
Om TETRA uppfyller krav tjänster 24%
och mobilitet
Om priset 36%är rätt
Troligen inget behov 9%
Absolut inget behov 1%

genomsnittI villig SEK/årbetala 2000 för tjänsten.är attman ca
tillfrågade40% de vill inte SEK/år.betala 1000 Dettaän ärav mer
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lågaenligt Omnitele orealistiskt priser. det fall räknas igenomI som
SEK/månad600 rimligare kostnad. Med prisäratt ettantar man en

SEK/månad600 Omnitele 129.000 användare kan anslutaräknar att ca
tioårsperiodsig till kommersiellt under vidareTETRA-nät seett en

kapitel 9.

StockholmGöteborg och

såväl Göteborgs Stockholms stad har studerat, ochInom stad som man
förberett upphandling TETRA-system.egnaav,

finns inte minst tekniska förvaltningar,intresse blandDet ett stort
lokaltrafik för kommunikationssystem.med modernt För störreettmera

beräkningarkommuner Stockholm och Göteborg visar detattsom
drivakan lönsamt nät.att egnavara

SamKom-G KommunikationssystemSambrukat for Gotland-

går påSamKom-G projektet i första begränsatbyggaut att etapp etten
med för utvärdera de tekniska funktionerna ochTETRA delstestnät att

olika samverkansformer mellan intressenterna. Initiativetdels togs av
energiföretagen EnKom 2000 och Telia Mobile bjöd inAB som
samtliga professionella radioanvändare delta i Intressetatt proven.
visade sig och följande företag och myndigheter deltar istortvara nu
projektet:

Energiföretagen, Försvarsmakten, Generaltullstyrelsen, Gotlands
Räddningsverket,kommun, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen,

Åkeri-SvenskaSjöfartsverket, Socialstyrelsen, SOS Alarm AB,
ÖCB.förbundet, Telia Mobile AB, Vägverket och

första och demonstrationsnät för Visby-I byggsetapp etten prov-
området målet andra bygga fulltiär ettatt etappmen en samman-
hängande hela Gotland. Syftet demonstrera ochtäckernät är attsom

funktioner i TETRA-konceptet utvärdera hursamt att etttesta nya
sambrukat administreras drivs. Alla ovannämnda intressen-ochsystem

pålitligbehov snabb, säker och dubbelriktad ochhar röst-ter enav
datakommunikation.

testområdeGotland beror i liten skalaAtt valdes önattsom
Sveriges mobil kommunikation ochhela behov ärrepresenterar av
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därför idealisk för utvärdera funktionerna i TETRA-ochatt testa ett
system.

kommer i drift under början 1999. ochFörsta Testetappen att tas av
pågå månader.utvärdering kommer under Under denna tid skall7att

bl.a. följande avancerade funktioner och utvärderastestas :
Prioriterad trafik0
Direkttrafik mellan bärbara enheter
Gruppsamtal
Dynamiskt bildande av grupper
Bild- och videoöverföring
Lokalisering mobila via satellitsystemet GPSenheterav

Installation omfattande till tredjehela Gotland, planerasetappav
kvartalet 1999.

från mångaProjekt SamKom-G samhälls-har samlat intressenter
frånviktiga följs därför intresseverksamheter och projektet med stort

både inom och Sverige.utom

7.6 Värdering iGSM och TETRAav

förhållande till användarkraven

målgrupper.TETRA och GSM har olika syften och olika skaDe
således två påkompletterande standarder. Medan GSM byggerses som

utgår fråntelefoni, mobil-d.v.s. punkt-till-punkt-förbindelser, TETRA
radio, med funktioner broadcast priori-all-anrop, gruppsamtal,som

uppkopplings-terade samtal, direktsamband mellan och kortapparater
tid.

vidare utvecklingen mobiltelefonin framför högreDen gäller alltav
datahastigheter möjligheter använda terminal ochoch att samma

tjänster del världen.över störresamma en av

någraVi kommer nedan igenom de viktiga användarkravenatt av
och jämföra hur de olika uppfyller dessa krav.systemen

Uppkopplingstid

har uppkopplingstidTETRA 0,3 vid samtal inomen enca s
basstation. Om tidensamtalet ska längre i infrastrukturen blirvägen



143 Val teknik 93SOU 1998: av

dånågot GSM uppkopplingstiden längre flera sekunderlängre. I är
gåruppkopplingar ialla hela vägen systemet.

Gruppsamtal

TETRA-standarden effektiva gruppsamtal.En grunderna i ärav
Gruppsamtalen initieras antingen enskilda användare ellerkan av av

bådeledningscentraler. förändras, inom ochVid behov kan grupper
vidare utvecklingen GSMmellan olika användargrupper. I den av

sådana möjligheter.kommer vissa

Prioritet och nödlarm

prioriteringsnivåer. finnsTETRA infört flera olika BlandI är annat
vidmöjlighet samtal högsta prioritet bryter övriga samtal behov.att av

omfördela olikaTrafikledare kan vid behov prioriteter mellan
användare. finns i TETRA alltid möjlighet sända nödlarmDessutom att

tidslucka.vid full trafik använda reserverad Iäven attgenom en
pågår införa prioritetSverige arbete prioritet i GSM-näten. Dennaatt

pågående innebärkommer inte kunna bryta samtal,att utan att
prioriterade först blir ledig.användare kommer i kö kanal Detnär en

pågåendei fredstid laglig möjlighet i definns ingen avbryta samtalatt
publika näten.

Sårbarhet i arkitekturen.

måsteGSM centraliserat där alla samtal kopplasmycketär system,ett
med hjälp databasen. Vid bortfall denna, ellerden centrala omav av

någon kommunikationförbindelsen till den faller bort, kan inte haman
på bli, dubblerade.alls. De registren eller Icentrala är vägär, att

basstationsområdeinomTETRA finns möjlighet till kommunikation ett
inom förbindelse till växeln skulleeller basstationer omgrupper av

ocksåfalla bort. tillåter kommunikation direkt mellan termi-TETRA
vilket nödvändighet hur väl skyddadnaler vi nästanser som en

infrastrukturen än är.

Sårbarhet i uppbyggnaden systemen.av

vilketGSM-näten har byggts kommersiella grunder,ut rent
dimensio-inneburit skydd, redundans, reservkraft och liknande haratt
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utifrån kommersiella grunder försäkringsvillkor, goodwill etc..nerats
beredskapsåtgärderTill det kommer de upphandlats Post- ochsom av

Telestyrelsen fysiskt skydd växlar, reservkraft PTSmed harav mera.-
också upphandlat 10 mobila basstationer för GSM-nätenochvart ett av

förstärkningsåtgärder. fåkan användas för l-3 dygnDet tar attsom en
sådan från utifråni drift. Ett radiosystem börjankan bygga denytt man
säkerhetskrav finns hos de samhällsviktiga användarna. Det ärsom
dock kostbart bygga säkert tillvaraoch böratt ett system, taman
möjligheterna använda sig förbindelserdet skydd, säkra ochatt av

dåreservkraft redan finns under förutsättning inte skaparattsom man
sårbara punkter viktigtdet detär extra attgemensamma gemensamma-

radiosystemet fungerar de publika fungera.skulle slutanätenom

Sårbarhet i användandet.

publika GSM-näten riskerar bli vidDe överlastade, speciellt störreatt
olyckor. säker kommunikation viktigaFör krävs därett systemen
användare har prioritet och trafikledare tillgängligdär kan disponeraen

pågårkapacitet det för tillfället arbetebästa Det medsättet. att
införa prioritet i GSM-näten, se ovan.

Reläfunktion

Reläfunktion innebär radioapparat exempelvis fordons-att en en
frånmonterad signal basstation och sänder vidare tilltar emot en en

exempelvis handburen terminal eller vice Reläfunktion ären versa.
täckningsområdetviktig för utöka i radioskugga, inomhusatt etc.

Funktionen finns dåi TETRA, kan inte skapas i GSM, det intemen
finns möjlighet till direktkommunikation mellan terminaler.

Frekvensekonomi datahastighetoch

påEn GSM-kanal 200 kHz indelad i tidsluckor, vilket8 25är ger
PåkHz/talkanal. talkanal överföras 9,6 kbit/s.kan data meden

TETRA-kanal 25 i tidsluckor, vilket 6,25En kHz 4är ger
kHz/talkanal. möjligtDetta TETRA använderär attgenom en nyare

Påtalkodare GSM. överföras 7,2 kbit/s.talkanal kan data medän en

Både i GSM i föroch TETRA kan kapaciteten ökas givetett
frekvensband basstationerna placeras tätare.attgenom
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såväl TETRA GSM kan datatakten ökas kombineral attsom genom
flera tidsluckor. mobiltelefonnäten planeras ökad datataktI attgenom

frekvensen.ökar möjligt iDetta TETRA.är ävenman

problemEtt med högre datatakt det kräver högre effekt.är att
såDubbelt så utstråladhög datatakt kräver dubbelt hög effekt.

Framförallt för handhållenterminalerna detta problem. Förär ett en
så lågterminal vill utstråladha effekt möjligt, inte minstman som

påberoende batteriemas livslängd och rädslan för biologiska
effekter. Ur nätsynpunkt högre datatakt problemär ett attgenom

måstebasstationerna placeras vilket dyraretätare, nät.ettger

Kostnader

Användning existerande GSM-nät innebär ingen investering i infra-av
struktur, enbart abonnemangs- trafikkostnader. ioch Att GSM-utan

tillgodose de samhällsviktiga täckning,användarnas kravnäten
reservkraft med skulle medföra avsevärd kostnad. finnsDetmera en

övrigadock krav vad gäller tjänster, uppkopplingstider, direktmod etc.
ändå inte skulle uppfyllda.som vara

Uppbyggnad medför betydande investering,ett nytt systemav en
sig detta med GSM-lösning eller med TETRA-lösning.görsvare en en
behöver dock inte byggaMan helt kan användaett nytt system utan en

hel del den befintlig infrastruktur hos och användare.operatörerav
Utredningens förslag till lösning innebär investeringen inte behöveratt
belasta budgeten hos kommun eller landsting, denna görsstat, utan att

Investeringen ska fördelas mellan användarna, vilket kanoperatören.av
på olika Finansieringsmodeller diskuteras i kapitelgöras sätt. närmare

lO.

Leverantörer

mångaGSM finnsvälkänt där det tillverkareär ett systern av
ocksåutrustning. finnsDet idag flertal leverantörer TETRA-ett av

såvälutrustning, infrastruktur terminaler. För användarnasav som av
del det viktigt flertalspeciellt det finns olika leverantörerär att ett av
terminaler och applikationer välja bland.att

några fåUtredningen har fört diskussioner med leverantörer för att
information nuvarande vad skiljer olikastatus systemen,om som
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våralösningar för framföra vadsynpunkter börsamt att som
utvecklas.

Samtliga leverantörer utredningen har diskuterat med är överens om
lämpligaste lösningen för public safety, framför alltTETRA denäratt

räddningstjänst.polis och

Övriga studier

Schengen-samarbetet finns det krav ska arbeta förInom att parterna
införa standardiserade och kompatibla kommunikationssystem. Vidatt
jämförelse mellan de fastställda operativa kraven och TETRA-en

standarden har det konstaterats standarden uppfyller huvuddelenatt av
de ställda kraven. majoritet medlemsstaterna ställer sig därförEn av
bakom rekommendation införa kommunikationssystematt etten
baserat TETRA.

flera europeiska gjort omfattande studierI länder har man av
möjliga lösningar för public safety. länder utredningen haftDe som
kontakt Finland, England har valtmed Holland, Belgien och- -

pågåroch studier inriktadeTETRA. I Norge Danmark TETRA. Demot
länder inte leverantörsspecifika modernavalt TETRA har valtsom

någotradiosystem. Vi inte till valt GSM för publickänner land som
safety.

fråganOlika användare i Sverige har tidigare vilketutrett systemom
vill ha.man

ÖCBRikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Räddningsverket och drev
förespråkadeunder 1994-1996 projektet Komrads, där TETRA-man en

lösning. Fortsättningen det projektet, RAPS, drevs Riks-som av
förespråkade ocksåpolisstyrelsen under 1996 TETRA.

Energiföretagen ihar sin utredning EnKom 2000 dragit slutsatsen
föreslårGSM inte fyller TETRA-lösning.kraven,att utan man en

Stockholms stad och Göteborgs stad har sina behovutrett av
Ocksåradiokommunikation. förordardär TETRA.man

påDen enda radioanvändare i Sverige valtstörre att satsasom en
GSM-lösning Banverket. heller i det fallet har bedömtInteär attman
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befintliga GSM-nät fyller kraven, bygger baseratnätutan ett egetman
på utveckling GSM-standarden.en av

Utredningens slutsats uppfyllerTETRA kraven förär radiokom-att
munikation för de samhällsviktiga verksamheterna, medan GSM inte

det, inte heller i utveckladgör version. Denna slutsats stödsen av
tidigare studier bådegjorts inom Sverige och i andra länder.som

sålundaTETRA bör basen för radiokommunikationen förutgöra de
användare utredningen studerar.som

1991811434 SOU



tillståndsfrågorochFrekvens-8

380-385 MHz ochfrekvensbandendelar EuropaInom ärstora av
radiokommunikation förmobilför390-395 MHz avsatta

ianvändasfrekvenser börservices"."emergency Dessa även
andrafrekvenssynpunktinget hinderSverige. Det ävenmöter attur

Sverige.i dessa band ianvändare deltar

kommer detianvändare deltarOm antal nätgemensamtettett stort
ställer särskildatillgängligtallmänt telenät. Dettaatt ettvaraanses

tillstândsfrågor.krav vad gäller

frekvensområdet radiokommunikation begränsatförtillgängliga ärDet
skeruppnå radiospektreteffektiv användningoch för att enaven

nivåFrekvensfrågan europeisksamordning. hanterasinternationell
TelecommunicationsandConference of PostalCEPT Europeanav

CommitteeRadiocommunicationsAdministrations. ERC European
förfrekvensplan Europa.CEPT medarbetar inom gemensamen

administre-myndighetTelestyrelsen denSverige ochI Post-är som
territorium.inom svensktspektrumanvändningenrar

Frekvenseffektivitetl

nödvändighetenradiokommunikation pekaslagen 1993:599I om
uppnåsFrekvenseffektivitet kanfrekvenseffektiva system. genomav

trunking.användadigitala och attsystem genom

på effektivtmöjlighetdigitala sättGenom att ettsystem ges
så kanal.innehållet fler samtalkomprimera att sammaryms

vilket innebärsig fasta kanaler,använderGammaldags attsystem av
fårOm dennasjälv väljer kanal.användaren väntaär upptagen manen

automatiskt ledig kanaltrunking väljersin Genom systemettur. en
någonfinns ledigi onödan detinteoch användaren behöver vänta om

kanal.
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ocksåblirDet frekvenseffektivt mångaha användare iattmer
frekvensband, dela dessa i olika kategorier.än attsamma snarare upp

8.2 Tillgängliga frekvensband

Schengens Telecom-grupp begärde 1991 ERC skulle identifieraatt ett
harmoniserat frekvensband kunde användas för polis ochsom
Säkerhetstjänster inom Europa. Efter diskussioner med CEPT
förklarade sig NATO villigt upplåta 23 MHz, och sedan ytterligareatt
22 vidMHz behov, till "emergency services" under vissa förutsätt-
ningar.

ERC beslutade 1996 frekvensbanden 380-383avsätta MHz ochatt
MHz390-393 för användas harmoniserat digitalt landmobiltatt ettav

radiosystem för "emergency frånservices" och med 1 januari 1998. Vid
behov ska hela eller delaräven banden 383-385 MHz och 393-395av
MHz användas för detta ändamål. Det landmobila radiosystemet ska
enligt beslutet ETSI. Idag det bara TETRAärantagetvara av som
uppfyller det kravet.

Bakgrunden till beslutet blandär annat att
det finns behov interoperabilitet mellan "emergency services"ett0 av
både nationellt och nationsgränserna.över Begreppet emergency
services förklaras inte i beslutet, exemplifierasnärmare medmen
polis, säkerhetstjänst, brandkårtull, och ambulans.

harmoniserat europeiskt frekvensband underlättar införandetett0 av
europeisk digital landmobil radiostandard vilket fördelenen ger

med massmarknad för utrustningenen
det i NATO-länderna finns överenskommelse mellan militära och0 en
civila myndigheter "emergency fåservices" ska ingå i miltäraatt
frekvensband dit bl 380-400 MHz hör.a

TETRA-systemFör inte tillräknas vilka ERCsom emergency, av
kallas civila har inte någotlyckats finnasystem, gemensamtman
europeiskt frekvensband. För dessa har ERC beslutat minst 22att
MHz ska från och med 1 januari någotavsättas 1997 inom följandeav
band: 410-430 MHz, 870-876/915-921 MHz, 450-470 MHz och 385-

1Anledningen till de dubbla frekvensbanden det skiljer 10 MHz mellanär denatt
frekvens frånanvänds mobil till basstation och den frånanvänds bas-som som
station till mobil.
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två förstnämnda bandenförsta hand ska de390/395-399,9 MHz. I
användas.

bundetNATO behöver intemedlem iSverige inte är attavvarasom
ingå 380-400 Deti bandet MHz.låta services" är"emergencyenbart en

glesbygd skulleandelendå storlek och den görafördel landets ettstora
safety onödigt dyrt.enbart för publiclandstäckande system

någoninteuttalattill utredningenPTS har i skrivelse att man seren
samhällsekonomiskteffektivt ochanledning förhindra utnytt-ettatt

MHz-bandet för380-400TETRA-nätjande att reserveragenomav
användare.utesluta andraoch därigenomservicesemergency

och antaletutöka kundbasenfinns intressedetTvärtom, attavom
kostnadi lägrei slutändan resulterabör dettaanvändare peren

sigPTS ställersamhällsnyttan.den totalavilket tordeanvändare, gynna
public safety harförframtida TETRA-nätdärför positivt till ävenatt

definitions-deandra användargruppertillhöranvändare än somsom
ingår safety-begreppet.i publicmässigt

Försvarsmakten,utnyttjas idag390-395 MHzFrekvensbandet av
radionättilldel detta bandavdela erforderligbereddvilken ettär att av

villkorprincip enligtfunktioner, iför samhällsviktiga somsamma
Så frekvensbehovetNATO-länderna. längemellanöverenskommelsen

användare emergencyandraband kaninom detta änävenstannar
användas Försvars-ingå. behöverBandet 395-400 MHzservices av

i framtiden.makten även

Frekvensbehov8.3

utfärdainbjudningsförfarandeallmäntPTS överväger ettatt genom
enligtteletjänstertillhandahållande mobilradiobaseradetillstånd för av

Konsultföretaget410-430 MHz.frekvensbandetTETRA-standard i
förgenomfört studiedärför, PTS uppdrag,Omnitele har atten

åren kantiomånga under deanvändarehur närmastebedöma som
TETRA-nätverk, huroperatörsdrivnaansluta sig tilltänkas samt stor

studien kommerResultatettrafikmängd dessa kommer att avgenerera.
tilldelningochoperatörslicenserför utfärdandeligga till grundatt avav

radiospektrum.

TETRA-användning i SverigekommersiellstudieI den somom
för dettillräckligtberäknas 23 MHzgenomförtOmnitele vara
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uppskattade kundunderlaget 129.000 användare, förutom i Stockholm
där 25 MHz bör avsättas.

ERC-beslutetI frekvensutrymme områdeti 23 MHzatt ettanges
till 25 fyllerMHz behovet för services i de flesta länder.emergency

bör betonasDet alla beräkningar frekvensbehov mycketäratt av
dåosäkra det finns liten erfarenhet dåtrunkade och det kommernätav

skapas uppståtjänster och användasätt nätet.att attnya nya

Tillståndsfrågor8.4

Regeringen har i proposition föreslagit ändring i lagen 1993:599 om
radiokommunikation, Då tillgången frekvenser begränsadärm.m.
föreslår propositionen inbjudningsförfarande tillämpas där PTSatt ett

fåväljer tillstånd,de ska i fallde flera sökande finns förut som samma
frekvens. Urvalskriteriet i första hand frekvenseffektivitet.är

Mot bakgrund definitioner i telelagen 1993:597 telemedde-av av
lande, teletjänst och mobil teletjänst bör TETRA-tjänst betraktasen

mobil teletjänst. få tillhandahållaFör sådana inomatt ettsom en
allmänt tillgänglig telenät krävs anmälan till tillsynsmyndigheten.

tillståndkrävsDessutom verksamheten har betydande omfattningom
med avseende utbredningsområde, antal användare eller jämförbart
förhållande.

allmänt tillgängligtBegreppet telenät inte definierat i telelagen,är
förarbetena framgår sådant kan karaktäriseras nätetatt ett attmen av av

för kretsvid användare, aktivtär öppet operatören värvaratten av
kunder marknaden eller för verksamheter medärnätet öppetatt
funktionell gemenskap.

det fallFör TETRA-nätet betrakta allmänt tillgängligt ochär att som
således tillståndspliktigt kan inbjudningsförfarande kommaär ett att
aktualiseras det kan tillgängligt frekvensutrymme förantas attom
verksamheten inte tillräckligt för alla sådanvill drivaär som
verksamhet.

Utredningen det angeläget privata företagär ävenatt attanser som
särskilt viktiga tillåtasberedskapssynpunkt kan delta i detär ur gemen-

radionätet.samma
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tillstånd förradiokommunikation krävslagen 1993:599Enligt om
tillstånd sedan till skyldighetinneha radiosändare. knytsDetta attatt

från tillståndsplikt gälleranvända vissa frekvenser. Undantagendast
särskilt bestämda,bland radiosändare utnyttjarannat gemensammasom

mobiltelefoner.till exempel förfrekvenser. undantag tillämpasDetta
mobiltelefon och teckna abonnemanghelst kan inhandlaVem som en

hos operatör.en

frågan användninggäller tillkommerNär det TETRA-nätett om av
tillståndet använda frekvenser föroklartdirekt-mod. Det är attom

olika användarna. Ominnehas eller dedirekt-mod ska operatörenav av
tillståndtillstånd från blir det i principskiljsdessa operatörensut

dessaköpa terminaler och användamöjligt för helst utanattvem som
ha abonnemang hos operatör.att en

för direkt-frekvenser ska användasbör fastläggas vilkaDet som
motsvarandeterminaler och ska hakommunikation mellan vem som

tillstånd. frekvensplanering och utpekatBehovet ettgemensamav en
förtelekonflikter störningar med talar detför lösa mera attattansvar

frekvenstillstånden för direkt-inneharbör ävenoperatörenvara som
fördel dessa frekvenser kundemod. Det stor varaomvore en

med grannländema.gemensamma



9 Kostnadsberäkningar

I detta kapitel genomgång olika kostnadsberäkningargörs fören av
TETRA-nät. Beräkningarna relativt osäkra, bedömningarär men
från hållolika jämförbara resultat.ger

Vi uppskattar årligaden kostnaden för landstäckandeatt ett
TETRA-nät kommer 500 700 MSEK. Med rimligtatt ettvara -

påantagande 100.000 deltagare i blir den genomsnittliganätet
månadskostnaden 400 600 kronor ansluten terminal.per-

Användarens månadskostnadfaktiska kommer givetvis varieraatt
beroende vilka tjänster väljer, säkerhets- och tillgänglighets-man
krav med mera.

Kostnaderna för den delen radiosystemet gällergemensamma av
basstationer, transmission, växlar, drift underhålloch kund-nätet,av
stöd med ingårI denna kostnad inte terminaler, trafikledningmera.
eller applikationer.egna

Kostnaden beror till del hur implementeras, antalnätetstor
växlar och basstationer, hur mycket befintlig infrastruktur kanav som
återanvändas, vilka krav användarna ställer täckning, tillgänglighet,

säkerhetsnivåerredundans, med mera.

Kostnaderna för olika komponenter i dagsläget behäftade medär en
hel del osäkerheter och tillförlitliga fåsuppgifter kan först vid bindande

Dåofferter. TETRA-tekniken ganska finns det fortfarandeär relativtny
prisskillnader mellan olika leverantörer. Vi någrahar samlat ihopstora

frånuppskattningar håll,olika jämfört med "public safety"-samt
projekt i andra länder.

Vi priset TETRA-utrustning kommer sjunka medantar att att
tiden allteftersom standarden blir spridd, samordnadsamt attmer en
upphandling förmånliga priser antal mindreavsevärt än ettger mer
upphandlingar.
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räkneexempel9.1 Ett

studie förväntadgenomförtOmnitele PTS uppdraghar överen
public safety.TETRA-användning i Sverige undantagetkommersiell

i studien tillradioanvändare i Sverige idagtotala antaletDet anges
Omnitele medsafety. dessa räknar217.000 exklusive public Av att

10-årsperiod.övergå till inom Ingen129.000 kan tänkas TETRA en
under dennaantalet radioanvändareökning förväntas det totalaav

period.

exempel 2200för i dettatotala investeringenDen äroperatören
1100 MSEK för1100 MSEK för basstationer ochfördelatMSEK ca

prisskillnaderfinns relativttransmission med Detväxlar, storamera.
frånutgå de lägreOmnitele har valtolika leverantörer, ochmellan att

utvecklingen.då spegla den framtidapriserna dessa kan antas

stationer9.1. l Bas

basstationer den viktigaste kostnads-radionät antaletI markbundna är
kravdels användarnasAntalet basstationer krävs berorfaktorn. avsom

täckning, dels antalet användare.av

påbasstationer de mobilaantaletgivet täckningskrav berorFör ett
Handhållna effekt l Weffekt. terminaler medterminalernas en av max

W-terminaler, och förutsätterräckvidd mobila 10har kortare än att
måste således specificera sinastårbasstationerna Användarnatätare.

önskar användaoch yttäckning. Omkrav terminaler man
kostnaderna förlågeffektsterminaler i glesbygd kan detta öka nätet

avsevärt.

frekvens kansändarenhetbasstation utrustad med enEn är ensom
fyra samtida kanalertidsdelning hantera ärvarav engenom

alltså sändarenhet.samtidiga samtalkontrollkanal. kan haMan tre per
frekvenserkan utöka antalet sändareVid kapacitetsbehovstörre man

talkanaler, detsändare fyra ytterligarebasstation. En ytterligare gerper
vill totalt sju stycken.säga

förtätas ochkapaciteten ökasVid frekvensbrist kan nätetattgenom
återanvändadå frekven-räckvidd. kanbasstationerna kortare Manges

för fler användare.oftare vilket platsserna ger
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Omniteles studieI har beräknat kostnaden för byggaatt ettman
kommersiellt följandeTETRA-nät i Sverige. Med antaganden:

inomhustäckning för områden1 W-terminaler i tätbebyggda0
landstäckning förutomhus 3 W-terminaler0
129.000 abonnenter0

räknar med behov 1179 basstationer med i genomsnitt 3,5ettman
sändare basstation.per

Vid uppbyggnaden bådehar det betydelse, vad gällernätet storav
kostnader och tid, kan använda befintliga platser hus, mast,om man

strömförsörjning måstemed mera eller byggaantenn, nytt.om man

längre tid vidDet uppbyggnad behövertar ett systemav om man
hitta platser, köpa tomtmark, dra fram strömförsörjning etc.nya

Omnitele räknar med kostnad MSEK förl helten ca en ny
basstation 500 kSEKoch kan använda befintliga plaster. Ica om man

ingårpriserdessa sändarenhet. derasI exempel kan 85%en av
basstationerna placeras i redan befintliga anläggningar. En extra

kostar 150 kSEK.sändarenhet ca

då:för basstationer blirKostnaden
befintligaBasstationer platser 1002 á 534 kSEK 535 MSEKst0

Basstationer platser 177 á 984 kSEK 174 MSEKst0 nya
2947sändarenheter á 150 kSEKExtra 442 MSEK0

MSEKTotal kostnad 1151

för utökning kapaciteten:Kostnad sändare 20 %extraav en av
basstationerna på 35 MSEK.kostnadextrager en

9.1.2 Växlar

Olika leverantörer TETRA-utrustning har valt olika lösningar vadav
arkitekturen. fåtalgäller Vissa valt centraliserad lösninghar med etten

växlar med hög kapacitet, medan andra har valt decentraliserademer
lösningar. Enligt Omniteles erfarenhet beror kostnaden för växlar inte i
första hand växlar antalet trafikkanaler.antalet utan snarare
Omnitele räknar med kostnad för växlar 240 kSEKen ca per

ingårsändarenhet. det till allmännaI telenätet.gateway

Med 3979 blir 3979240sändarenheter kostnaden kSEK 955
MSEK.
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Transmission med9.1.3 mera

DåarkitekturKostnaden för transmission beror hur nätets ut.ser
väljer implementera hardenna beror hur leverantören nätetatt

schablonkostnad.Omnitele sig Mananvänt att trans-angerav en
underhåll.drift ochmissionen typiskt kostar 2-4% totaltav

underhållför drift Omniteleursprungliga investeringen och harDen
3979 sändare blirangivit till 25,5 kSEK sändarenhet. Medper

kostnaden 101 MSEK.

Omnitele investeringdebitering och kundstöd räknar medFör en
5 MSEK plus SEK/användare.75

Årlig9.1.4 kostnad

underhållför drift basstationer beror harKostnaden och av om man
anläggningar eller hyr in sig i befintliga.byggt Iom man nyanya

ingår kostnader för transmission och elförsörjning, medananläggningar
ocksåför befintliga anläggningar inkluderar hyra lokalkostnader av

och mastplats.

årlig underhållOmnitele med kostnad för basstationerräknar en av
någonbefintliga platser 90 kSEK hyr in sig iom man annans

påanläggning och för platser själv 45 kSEK.som ägernya man

underhåll räknar Omnitele med schablonkostnadFör nätet perav en
ingår frånkSEK. kostnad hela kedjansändarenhet 30 I dennaärsom

basstation till och inkluderar reparationer och testningväxel av
utrustning.

underhåll värdet 15 kSEKFör av programvara anges per
sändarenhet. detta ganska högt värde, detDe äratt ett attanger men
motiveras kommersiellt TETRA-nät behöver konkurrens-att ettav vara
kraftigt mobiltelefoninäten. I vänder sig tillnätgentemot ett som

såsom naturligareanvändare med speciella behov, polisen, kan det vara
användarna själva upphandlar de tjänster de har behovatt av.

Övriga årliga kostnader gäller debitering och kundstöd ca 100
licensavgifterSEK/användare, administrativ personal 500 kSEK, 2

MSEK och marknadsföring 1000 SEK/ny användare. Kostnaden för
marknadsföring kan inträdesavgift för användaren.tas ut som en
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Med 1179 påbasstationer varav 177 platser och 3979nya
sändarenheter blir årligaden kostnaden för underhåll ochnätav

277 MSEK. kundstöd,För administration, licenserprogramvara mm
tillkommer 3 MSEK.

9.1.5 Kostnad för användaren

Utredningen utgångspunkthar med från ovanstående material gjort
följande beräkning:

Investering i infrastrukturen kostar 2200 MSEK. Om detta skrivs0 av
år10 med 5% blir kostnaden MSEK/år.285räntaen

underhållDrift och MSEK/år.kostar 2800
årTotal kostnad 565 MSEK.0 per

Med 129.000 användare i månaddetta kostnadnätet ger en per
ingår365 SEK. denna siffraI inte terminaler eller vinsteroperatörens

Om användarna betalar 1000 SEK i inträdesavgift minskaretc.
investeringen 129med MSEK månadskostnadoch användarens
minskar med SEK.11

Med 45.000 användare månadskostnadeni blir 1045 SEK.nätet

Omnitele räknathar igenom scenario där kommersiellett en
årbygger under 15 och där antalet användare ökaroperatör nätettupp

från åretefterhand, 4.100 första till år.129.000 efter 10

Man räknar med kommersiellt kan livslängdha 15nätatt ett en
år. Det kan långverka tid, traditionella mobilradionät harvara en men
visat sig ha år.livslängd 15 till 25 räknarMan med operatörenatten

lån 100% negative cash flow med 8% ochräntatar ett av
återbetalning år.10

inträdesavgiftMed 1000 SEK och fast avgift 600 SEKen en
månad når efter år.break even 8operatörenper

Ovanstående kostnader förgäller den delengemensamma av
radiosystemet. Utrustning förutsätts införskaffas användarna ärsom av
terminaler, utrustning för trafikledare applikationer.samt egna
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Terminaler

därförterminaler.olika behov DetOlika användare har ärav
upphandlingenStorlekennaturligast de själva upphandlar dessa.att

därförterminalpriset och börinverkanhar görastor man
med liknande behov.upphandlingar för användaresamordnade

15.000mellan 7.500 ochFinland med terminaler kostarräknar att
månad.år, vill 200 SEK Ilivslängd 4 detSEK, med säga ca peren

medi Göteborg räknarkostnadsuppskattningar gjortsde mansom
för fordons-12.000 SEK10.000 SEK för handburna terminaler och

monterade.

specifika och land kanVissa terminaltyper kan väldigt ett varavara
samordnade upphandlingarför bör kunna diskuteraliten marknad. Man

leverantörernaför i olika länder och kravanvändare gemensamma
så terminaler överhuvudtaget tillverkas.dessaatt

applikationerTrafikledare, etc.

mellankan variera mycketUtrustning för trañkledare dispatchers
från integreradedataterminaler tillolika användare, enkla stora

fråga respektive användaresledningscentraler. heltDetta är en om
ekonomi.behov och

På applikationer skilja sig väldigtanvändarnaskansätt egnasamma
åt. inte anskaffa applikationer,Vissa användare behövermycket egna

sådana databassökningar,andra kan ha behovmedan stort av
positionering med mera.

påpeka sammanhangetviktigt iDet är öppenär attatt ensom
tillgränssnitt möjlighetstandard med standardiserade storger en

med liknande behov kanmarknad för applikationer, användareatt
sådanautveckling eller upphandlingvad gäller samt attavsamman

antaldet finnspriserna kan bli avsevärd lägre störreettattgenom
leverantörer.
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kostnadsuppskattningarAndra9.2

Telia9.2. 1

i 400basstationer för landstäckandeTelia har uppskattat antalet nätett
i vilken2000, kanske fler beroendeMHz-bandet till minst

täckningvill inomhustäckning, dubbleradutsträckning ha etc.man

kostarvisat sig radionätErfarenhetsmässigt har det att ett ca
GSM- ochvärde baserar sig NMT-,MSEK basstation. Detta1 per

innefattar blandning etableringMobitex-näten och av nyaen av
befintliga platser.basstationer och basstationer

årligaockså kostnaden förvisat sig den totalahar nät ärDet ettatt
ingår kapital-siffra alla kostnader:investeringen. I denna30-40 % av

underhåll Avskriv-drift, medoch avskrivningar,kostnad räntor mera.
år årbasstationer och för växlar. Mednormalt 5 för 7ningstiden är

årliga2000 MSEK och denbasstationer blir investeringen2000
600-800 MSEK.kostnaden

på år årliga minskaskulle kostnadenavskrivningstid 10 denMed en
årlig på 470-670 MSEK.130 MSEK, vilket kostnadmed ger enca

årliga kostnaden användare100.000 användare blir denMed per
SEK/månad.dvs mellan 390 och 5604.500 och 6.700 SEK,mellan

månadskostnaden 870 ochanvändare blir mellanendast 45.000Med
1240 SEK.

Göteborg9.2.2

förstudie TETRA-nätGöteborgs stad har genomfört etten om
tvåräknat med alternativ:kommunal verksamhet. harMan
sjukvård. basstationer,förutom räddningstjänst och 11Kommunen

projektering, basstationer,Investeringväxel och 650 terminaler.en
årlig förbindelser,MSEK och kostnad hyra,växel, terminaler 21,3

år årlig påunderhåll kostnad 6,3Avskrivning 52 MSEK. ger
månadskostnad 610 SEKdetMSEK. Med 650 terminaler ger en

exklusive terminaler.
sjukvård. basstationer,räddningstjänst och 17inklusiveKommunen

basstationer,Investering projektering,växel, 1120 terminaler.en
årlig förbindelser,kostnad hyra,terminaler 34,8 MSEK ochväxel,

årlig påår 10underhåll kostnadMSEK. Avskrivning 53 ger
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MSEK. Med 1120 månadskostnadterminaler det 550 SEKger en
exklusive terminaler.

9.2.3 Finland

I Finland Inrikesministeriet radiodelen infrastrukturenäger och hyrav
och transmission. Radiodelen infrastrukturen betalasantenner av ur

statsbudgeten och användarna betalar hyreskostnader och terminaler. I
ingårdetta exempel inte räntekostnader.

Infrastrukturen 900 basstationer, växlar, och kablarantenner
kostar 800 MSEK. Network hårdvara, mjukvara,managementca
gränssnitt, utrustning för trafikledare kostar 300 MSEK.ca

Med på årberäknad livslängd 10 kostar investeringen 110en
ÅrligMSEK/år. kostnad för arbetskostnad, drift underhåll,och

frekvenser, transmission 150 MSEK.ärmaster,

årligTotal kostnad för 260 MSEK.nätet

Terminalerna kostar mellan och7,5 15 kSEK och har beräknaden
livslängd år.4 innebär kSEK/år.Det 3

årskostnadenMed 50.000 användare blir användare exklusiveper
terminaler SEK/månad.5200 SEK, dvs 430

Med 100.000 månadskostnadenanvändare blir användare 220per
SEK.

9.3 Kostnadsdrivare

Det exempel frånhämtats Omniteles studie gäller ett rentsom
kommersiellt de speciella krav frånställs denät samhälls-utan som
viktigaste verksamheterna.

Ett ska tillgodose behoven för polis, räddningstjänst,nät som
sjukvård måstemed flera uppfylla vissa krav i utsträckningstorsom
kan öka kostnaderna för nätet.

Detta gäller bland annat:
Skydd och säkerhet. Fysiskt skydd, redundans0 m.m.
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Reservkraft.
Service. Felavhjälpning dygnet runt.
Täckning.

måstefår dessa kravkostnaden öka grundHur mycket extraav
utifrån frånfråga tydligt angivna kravför förhandlingarbli en
möjligt tillvara redan gjordasida. böranvändarnas Det att tavara

fysisktinvesteringar gäller reservkraft, skydd medvad attmera genom
anläggningar. nackdelradioutrustningen i befintliga Enplacera som

få sårbarafår negligeras dock riskerarinte är att att gemensammaman
punkter.

också mängdför kan reduceras denKostnaden nätet att storagenom
och idagolika användarorganisationemainfrastruktur de ägersom

ingåsina nuvarande kan i upphandlingen.använder i nät

inventeraBelgien lyckats reducera kostnadenharI attman genom
befintligainfrastruktur och exakta positionerbefintlig mast-ge

minskaGenom bra underlag kundeplatser. leverantören ettatt mange
installationer.antalet nya

för kunnaJämfört med kommersiella bör kostnaderna detta nätnät
dåhållas mindre risk beställama göroperatörenatt tarnere genom en

fårlångtidsåtagande säkra betalare. Genom tydligaochett anses vara
frånutvecklingskrav användarna börutbyggnads- och operatörens egna

också bli mindre. Kostnaden för marknadsföring vilkenkostnader av
ocksåOmnitele beräknats till 1.000 SEK användare börhar per ny

mindre i upphandlat nät.avsevärt ett gemensamtvara

kostnader9.4 Dagens

till del avskrivna och de ganskaanalogaDagens är ärsystem stor
drift. skulle de nuvarande skullebilliga i Om ha kvar systemenman

då går bli alltlivslängden sitt slut, det skullekostnaderna öka mot
svårare få på inte fyllerreservdelar samtidigt systemenatt tag etc. som
kraven.

många landsting mobil-myndigheter, kommuner ochIdag använder
delvistill radiokommunikation. Detta berortelefoner komplementsom

inte uppfyller krav samverkan, sekretess, data-dagensatt system
överföring med mera.
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Kostnaderna för dagens radiosystem vad gäller drift, underhåll,
lokal- linjehyraoch med för påmobiltelefonin spriddaärsamt ettmera

antal konton. har därförDet visat sig omöjligt beräkna dagensstort att
totala kostnader.

Utredningen dock radiosystem sannoliktatt ett gemensamtanser
skulle innebära de totala kostnaderna för hyror, personal, telefoniatt
med skulle kunna minskas förKostnadernaavsevärt. systemetmera

ocksåskulle bli tydligare och budgeterbara.mer

Många har framfört synpunkten det mindre intressant iäratt att
detta sammanhang utreda dagens kostnader. Eftersom mångadet för är
tvingande inom kort byta det relevant jämföraäratt system attmer
kostnaderna för med situation där de olikaett gemensamt systern en
användargrupperna för sig söker lösa sina kommunikationsbehov.var

En erfarenhet från de tidigare studierna Komrads ochgemensam
frånRAPS, de undersökningar vi gjort kostnader inomsom av

kommuner, landsting och statliga myndigheter från motsvarandesamt
utredningar i andra länder svårtdet fåmycketär samladäratt att en
bild dagens kostnader för den mobila kommunikationen. berorDettaav

myndigheter, kommuner och landsting inte har redovisningatt en
samlad kostnadsbild.som ger en

fåFör bild dagens kostnader redovisar utredningen därföratt en av
från någrauppgifter kommuner. Vi de i äratt stort settanser represen-

tativa för huvuddelen landets kommuner.av

Inom räddningstjänsten i årlig påVästervik har kostnadman en ca
390 kSEK för radioanvändningen. ingårI denna bland annatsumma

underhålldrift, och avskrivingar kSEK/årca 100 för infrastruktur.
Med 72 radioapparater och 12 mobiltelefoner innebär dettast en

månadkostnad 387 SEK och terminal.per

Inom räddningstjänsten i Karlskrona årlighar total kostnadman en
ingår500 kSEK. Däri underhåll,drift, avskrivning 160 kSEK förca

radioapparater Med 130 terminaler innebär detta 320 SEKetc. per
månad och terminal.

långtStockholms stad har framskridna planer upphandlaatt ett
fått någraTETRA-system. Vi har inte därifrån,kostnadsuppgiftereget

räknar med ska fåtal år.betala sig inomatt systemet ettmen man
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Även möjligheten anskaffaGöteborgs stad har studerat ett egetatt
med det kanLiksom i Stockholm räknarTETRA-nät. ettattman vara

används enbart kommu-ekonomiskt fördelaktigt val, nätetäven avom
förvaltningar.nala

i allmänhet inte harUtredningen konstaterar kommunernaatt en
radioanvändning. kommu-bedömning kostnaden för Isamlad störreav

det baradet möjligt byggakan även ärett nytt systematt omvaraner
med andrabehovet. i samverkanför det kommunala Ett system ger

kostnadsbesparingar.uppenbara

kort siktflertalet kommer det radiosystemetFör kommuner nya
inte riktigtradiosystem. Jämförelsen dockbli dyrare dagens äränatt

då funktionalitet. Idagväsentligt ökadrättvisande det systemet gernya
mobiltelefoni delvis ersättning för moderntanvänder ettsomman

200kostnaden för mindre kommuner 100radiosystem. ökadeDen -
tvåmånad till timmarsterminal ochkronor motsvarar ca enper

månadenmobiltelefoni i med kostnad 2 kronoranvändning enav
minut.per

landstings-där andra användare statliga,samlad lösningEn även
med finansierarkommunala och privata och nätär ett gemensamt ger

då förekonomi byggs enbartnaturligtvis totalt bättre än nätensetten
kommunala behov.



10 Utredningens förslag

Utredningen föreslår landstäckande radiosystematt ett gemensamt
baserat TETRA-standarden upphandlas.

Utredningen föreslår regeringen i samverkan Svenskamedatt
Kommunförbundet, Landstingsförbundet och berörda statliga myn-

omgåendedigheter tillsätter upphandlingsorganisation. Organisa-en
tionen ska genomföra samordnad upphandling för lösa deatten
samhällsviktiga verksamheternas behov mobil kommunikation.av
Till organisationen bör samhällsviktiga privata företag ochäven
organisationer bjudas in.

Utredningen föreslår får sådanupphandlingsorganisationenatt en
form den kontinuerligt kan såutvecklas och förändras denatt att

efter den inledande upphandlingen kanäven
till fullgör sina skyldigheter,operatörenattse

bevaka den tekniska utvecklingen,
ställa krav tjänster samtnya
företräda intressenanvändarnas operatören.gentemot

Upphandlingsorganisationen kan formenha myndighet ellerav en
bolag. Utredningen vill dock understryka tidsschematett äratt

mycket och det därför angeläget regeringen iärpressat att att
samverkan med Svenska Kommunförbundet och Landstings-
förbundet snabbt tillsätter organisation fåkantemporären som
formen kommitté/delegation.av en

föreslårUtredningen upphandlingen i form tjänste-görsatt av en
upphandling.

föreslårUtredningen berörda myndigheter, kommuner, landstingatt
och företag fortsätter förbereda sig för kommande upphand-att en

omgåendeling och genomför inventering befintlig infrastruk-en av
tur.
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preliminäraföreslår upphandlingen baseras denUtredningen att
Utredningen före-kravspecifikation tagits fram utredningen.avsom

slår också sådana nödvändigainitiativ detregeringen attatt tar
återstår remissbehandlingen dettainförarbete inte avstannar avsom

fördel knytafortsatt förberedelsearbete kan medbetänkande. Ett an
angelägetinom utredningens Dettill det arbete gjorts är attram.som

för fortsatt verksamhet snarast garanteras.resurser en

ochstatliga myndigheter, kommunerUtredningen förutsätter att
frivillig samordninggenomföralandsting bereddaär att aven

för mobil radio-driftupphandling och gemensamt systemettav
Några tvingande regler därför inte nödvän-kommunikation. syns

på erforderligalämpligt uttala ochdiga. Regeringen bör dock sätt ge
såmyndigheterdirektiv till statliga gemensamt systern snarastatt ett

kan i drift.tas

föreslår initiativ tillUtredningen regeringen närmareettatt tar
övriga ländersamarbete med Finland, Norge och Danmark runtsamt

frågor.Ostersjön i dessa

föreslår ochmyndigheter, organisationerUtredningen berördaatt
för upphandling terminaler,företag för sig utrust-ansvarar avvar

utgår ifrånapplikationer. Utredningenning för trafikledare attsamt
påbörjar kravspecifikationerorganisation arbete medrespektive ett

sådana områden sådärarbete sker i samverkan inomoch detta äratt
lämpligt.

föreslår sådana följanderegeringen initiativUtredningen attatt tar
omgående:arbete kan inledas

kravspecifikationenfortsatt medarbete0
information utredningens resultatom
marknadsundersökningar

typsituationerfortsatt medarbete
standardise-bland deltagande iinternationella kontakter, annat

ringsarbete
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10.1 Upphandling TETRA-ett gemensamtav

system

Utredningen det nödvändigt kommunika-äratt att ett gemensamtanser
tionssystem, täcker hela landet, Viupphandlas och utvecklas. har isom
kapitel Val teknik, föreslagit det skanätetattav gemensamma

påbaseras TETRA-standarden. Utredningen har diskuterat möjligheten
till kombinerat där TETRA används i städer och längsstörreett system

såsomoch därutöver kombineras med andra lösningarstörre vägar
sådantmobiltelefoni. Ett blandat skulle skapa problem försystem stora

myndigheternas samverkan och inte medborgarna trygghet ige samma
hela landet. Utredningen har därför avvisat detta alternativ.

föreslårUtredningen landstäckande radiosystematt ett gemensamt
påbaserat TETRA-standarden upphandlas.

10.2 Upphandlingsorganisation

Uppbyggnaden för mobil kommunikation har hittills i huvudsaknätav
tvåföljt principer. Den kommersiella,den därär operatörena en

påbörjatinitiativ låtitoch utvecklingen ochnät näteteget ett av
tjänsterna efterfrågan.den marknadsmässiga Den andra ärstyras attav
de användare haft speciella behov mobil kommunikation självasom av
har investerat i infrastruktur, haft driftorganisation, frekvenseregen
med mera.

Utredningen någonbedömer inte dessa former tillräckligäratt av
åstadkommaför för polis, räddningstjänst,nätatt ett nytt gemensamt

sjukvård med flera. inteDet sannolikt kommersiellaär operatöreratt
självständigt skulle utveckla landstäckande tjänst inte baserasen som

samlad kravspecifikation. Det heller inte lämpligt, varkenären ur
samverkanssynpunkt eller ekonomiskt, respektive användare föratt var
sig bygger uppfyller de behoven.nätett som egna

Utredningen det nödvändigt nyanskaffningatt ettser som en av
för mobil kommunikation för de samhällsviktiga verksam-system

heterna sker samordnat sätt.ett

brådskar.En nyanskaffning flestaDe användarna harnätett nyttav
föråldradeidag måsteradionät år.inom 2-3 Leverantörerersättassom
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få säljaredanför konkurrerarinfrastruktur nät attomnyaav
påbörjat arbetetnågra redanharoch kommunernyutvecklade produkter

några volym-situation däriinte hamnamed upphandling. För att enen
innansin upphandlingslutförahinnermässigt användarestora en

stånd förberedelsernakrävstillupphandling kommersamordnad att
fart.med fortsatt höggenomförsupphandlinginför samordnaden

organisation ellerbefintligidagskötasUpphandlingen kan avenav
någonfinnsidag inteändamålet detinrättad. Vi bedömerför atten

densamtidigtanvändarealla ärinstans kan representera somsom
upphandling.genomföralämpad att en

med Svenskaföreslår i samverkanregeringenUtredningen att
statligaoch berördaLandstingsförbundetKommunförbundet, myn-

upphandlingsorganisation. Organisa-omgående tillsätterdigheter en
för lösa deupphandlingsamordnadgenomförationen ska atten

kommunikation.mobilbehovverksamheternassamhällsviktiga av
företag ochsamhällsviktiga privataorganisationen börTill även

in.bjudasorganisationer

plusavdeladekrävs särskiltbedömer detUtredningen att resurser
uppfattninggenomföra upphandlingen. Dennaförkonsultinsatser att

motsvarandefrån genomförtde länder redanerfarenheterstöds somav
storleksordningenibedömer resursbehovetViupphandlingar. äratt

två kostnaden förår. Sammanlagt kanunderfem till tio enpersoner
MSEK/år. kostnaduppgå till 5-10 Dennatvåårsperiod bedömasförsta

förske inomdeltar ochfinansieras debör kunna parter ramensomav
anslagstilldelning.nuvarande

färdigställauppgifterUpphandlingsorganisationens första är att
marknadsundersökningar,genomförakravspecifikationen, noggrant

medupphandlingen,förförutsättningarundersöka juridiska ut
medförhandlautbyggnadsplan, operatö-anbudsförfrågningar, utforma

avtal.med skrivasamtrer mera

Även landstäckandeochhar gjorts nätupphandlingefter ettatt en
organisation kandet finnsstånd ställs kravkommit till att somen

fortlöpande ställaochintressenoch samhälletsbevaka användarnas
Standardiseringtjänster,utvecklingvad gällerkrav etc.nätet, nyaav

ställer kravutifrån användarbehov,kontinuerligt,viktigtDet är att man
följer deni ochfunktionerförbättradeoch nätet att mannya

ökamöjligheterförvad denutvecklingen ochtekniska attnyagerser
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samhällets trygghet. Vi bedömer dessa arbetsuppgifter kanävenatt
utföras upphandlingsorganisationen, i detta övergårskedeav som mer
till förvaltnings- och utvecklingsorganisation.att vara en

Det viktigt under hela avtalets livstid tillär användarnasatt attse
intresse utveckling och prispress tillvara.tasav

Utredningen föreslår upphandlingsorganisationen får sådanatt en
form den kontinuerligt kan utvecklas såoch förändras denatt att

efter den inledande upphandlingenäven kan
till fullgör sina skyldigheter,operatörenatt0 se

bevaka den tekniska utvecklingen,O
ställa krav tjänster samt0 nya
företräda användarnas intressen operatören.gentemotO

Organisationen kan ha formen bolag Bådaeller myndighet.ettav en
dessa former för-har och nackdelar. En myndighet kan utfärda före-
skrifter anslutning till och användande beredskapsför-nätet,om av
beredelser En nackdel med statlig myndighet antaletc. är att ett storten

de viktiga användarna finns kommunal och landstingskommunalav
nivå bland privata företag. olika intressenternaäven De kan därförsamt

tveksamma till ingå i helt statligt styrd organisation.attvara en

Med hänsyn till såvälanvändarna finns inom kommun ochatt stat,
landsting inom privata företag kan det lämpligare dessasom attvara
bildar bolag. Bolaget dåskulle finansieras de olika användaro-ett av
rganisationerna. En nackdel med bolagsformen vissa arbets-är att av
uppgifterna har karaktären myndighetsutövning sättandesnarare av av
prioriteter, beredskaps- säkerhetsfrågoroch med mera.

Utredningen inte ställning till upphandlingsorganisationentar om
ska ha formen myndighet eller bolag. Detta frågabörettav en vara en
för förhandlingar mellan kommun- och landstingsförbundstat, samt
eventuella privata företag.

Vi vill dock understryka tidsschemat mycket ochäratt pressat att
det därför angeläget regeringen iär samverkan med Svenskaatt
Kommunförbundet och Landstingsförbundet snabbt tillsätter en

organisation fåkan formentemporär kommitté/delegation.som av en

I upphandlingsorganisationen bör företrädare för kommun ochstat,
ingålandsting för de privata intressentersamt representanter som av



Utredningens förslag 119SOU 1998:143

ingåsådana de bör isamhällsfunktionerberedskapsskäl bedöms ha att
Utredningen har därvidkommunikationsnätet.det gemensamma

hanterarför kraftbranschenframför allt företrädareavsett som
energiförsörjning.för eldistribution ochsamhällsviktiga system

polisen, dentill exempelStatliga och kommunala intressenter är
sjukvården,räddningstjänsten, hälso- ochkommunala och statliga

alarmeringsfunktionen.försvarsmaktenledningsfunktioner,civila samt
Övriga i övrigt harkommunikation med dessa ellerhar behovsom av

tillåtas ingå.radiokommunikation kanavanceradbehov av

samordnadAlternativ till10.3 en

upphandling

ellernågon bli lösninganledning inte skulleOm det en gemensamav
ändåsådan på flera användaretiden finns detskulle dra ut somom en

omgående måste gäller blandbyta Dettanära annatsystem.nog
polisen.

avsevärda tillskottsådant inteför polisen skulleenbartEtt nät utan
nå funktionalitet medtill den kapacitet,medel kunna mera somuppav

uppnås landstäckande TETRA-nät.i ett gemensamt

måste anskaffaOckså redanflera kommuner nät.nya, egnanu
från dagensbehöva bytaEfterhand skulle alla radioanvändare system

funktionalitet.bristandeoch hari allmänhet gamlaanaloga ärsom
förutsättningarhakommuner tordelandsting ochEndast större att

fåskulle mycketFlertalet kommunerupphandla TETRA-system.själva
grund-radiokommunikation desvårt själva anskaffa motsvararatt som

utredningen redovisat.läggande krav som

sjukvård befolkningstätaoch iräddningstjänstOm till exempel
eventuella lokalaområden ansluter sig tillellerbygger nätupp egna

svårtmycket utvecklablir detkommersiella TETRA-nät ettatt gemen-
rikstäckandesamt system.

för sigdär olika användareutvecklingKonsekvenser varav en
splittrade situationdagensskullebygger attsystem varaegnaupp

variera i olika delarkvarstå. trygghet skulleMedborgarnaskommer att
nivåvilkenmöjligt förutseintelandet och det skulle att envaraav

kostnadenlandet. totalai olika delar Densamverkan skulle ske av
eftersomupphandlingvidskulle bli högre änavsevärt gemensamen
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Ävenflera parallella skulle byggas samordningsvinsternanät vadupp.
gäller terminalanskaffning, applikationsutveckling med kommermera

bli betydligt mindre. Genom vissa användare har modernaatt att
digitala och andra gammaldags analoga kommer samverkans-system
möjligheterna bli idag samtidigt kostnadernaännu sämre än bliratt som

högre.avsevärt

Utredningen sådan gårutveckling inte förena medatt attanser en
existerande politik för medborgarnas trygghet.

10.4 Upphandling tjänst eller infrastrukturav

En upphandling kan genomföras upphandling antingensom en av en
tjänst eller infrastruktur.en

Fördelen med upphandla infrastruktur själväratt atten man
bestämmer utformning och framtida utveckling.över nätets Man

dåbehöver fråninte början klart specificera vad kräver nätet,man av
kan detta efter hand. Nackdelar fårärutan göraatt storanpassa man en

investering som kan visa sig bli missbedömtän större om man
kostnaden fåroch själv för basstationsplacering, nätpla-man ansvara
nering med mera.

offentligtEtt skulle riskera otillbörligtägt nät sättatt ett
konkurrera med privata fråndra kunder privataoperatörer attgenom

till offentligt finansierat alternativ.nät ett

någraI de länder utredningen har besökt Finland, Holland ochav
Belgien har dock för och upphandlat infrastrukturen. Istaten ansvarat
Finland kommersiell inätet Hollandoperatör,opereras av en av en
statlig myndighet ioch Belgien statligt bolag.ägtettav

Fördelar med upphandla tjänst överlåter denäratt att storaen man
investeringen och det ekonomiska risktagandet till ochparten annan

behöver inte själv för de tekniska dålösningarna. Det ärtaman ansvar
för kravspeciñkationenoperatören uppfylls.attsom ansvarar

Svårigheter med tjänsteupphandling säkerställa tillräckligtär att ett
inflytande och dess utveckling. Det mycket viktigtöver nätet haär att
garantier för upprätthåller driften kriseroperatören under ochävenatt
krig det finns möjlighet skulleövertasamt att nätet operatörenatt om
försvinna från marknaden eller liknande.
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omfattande radionät. Dettaställs kravDet operatör ett nytten av
reparations-hög teknisk kompetens,gäller bland mycketannat

kundservice med Vi bedömerberedskap, säkerhet, att enmera.
sådana förutsättningarprofessionell har bättreexisterande änoperatör

ändamålet upprättad organisation.fören

driver ökar möjligheternaGenom ochoperatör äger nätet attatt en
konkurrensmässigt riktigt släppa in kommersiellakunnasättett

då förförutsätts till minskade kostnader dekunder i Detta ledanätet.
organisationerna.upphandlande

utredningen bara England valtde länder besökt detAv är somsom
möjligheten släppa indenna lösning. har dock inteDär attman

NATO:s villkor vadkommersiella kunder eftersom bundenär avman
gäller frekvensband.

föreslår upphandlingen i form tjänste-Utredningen görsatt av en
upphandling.

genomföra fördelaktig tjänsteupphandling detkunnaFör äratt en
åtagande från såantal användareviktigt ha operatörenatt ett ett stort att

viss tid. Vi förutsätter denhar garanterad volym under att nyaen en
får åstadkommatillskapas i uppdragupphandlingsorganisation attsom

sådananvändare i form upphandlings-överenskommelser med att etten
underlag kan utarbetas.

infrastruktur.olika användarna i Sverige idag betydandeDe äger en
såsomMycket denna skulle kunna användas i nät,ett nyttav

och transmission.basstationsplatser, strömförsörjning, master, antenner
uppnåsåPå eventuelltkan minska kostnaden ochsätt merman

det rimligt anbudslämnaren redovisarredundans i Vinätet. attanser
infra-använda tillämpliga delar befintligvilket hansätt att avavser

ekonomiska konsekvenserna detta.struktur desamt av

föreslår landstingUtredningen berörda myndigheter, kommuner,att
upphand-och företag fortsätter förbereda sig för kommandeatt en

omgående inventering befintlig infrastruk-ling och genomför aven
tur.

förfram preliminär kravspecifikationUtredningen har tagit en
Kravspecifikationen utarbetad iupphandling TETRA-tjänst. ärav en
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samarbete med blivande viktiga måsteoch användare.nära Denstora
dock utvecklas och ytterligare förankras hos de olika användarna.
Kravspecifikationen uttryck för slutanvändarnas behov radio-är ett av
och teletjänster. Vid tjänsteupphandling det vikt allaär största atten av
kraven finns tydligt angivna vid upphandingen.

På frågansgrund komplexitet, kostnadsbedömningar böretc.av
föregåsupphandlingen förhandlingar med eller helst ettav en, par,

tänkbara operatörer.

Även i det fall organisationen skulle upphandla infrastrukturen
behövs professionell kan för driftoperatör systemet.en som ansvara av
Också i detta fall behövs tjänstespecifikation.en

Utredningen har i särskild överlämnat den preliminärarapporten
kravspecifikationen till regeringen. finns tillgängligDen för alla intres-
serade.

Utredningen föreslår upphandlingen påbaseras preliminäradenatt
kravspecifikation tagits fram utredningen. Utredningen före-som av
slår också sådanaregeringen initiativ det nödvändigaatt tar att

återstårarbete inte inför remissbehandlingen dettaavstannarsom av
betänkande. fortsattEtt förberedelsearbete kan med fördel knyta an
till det arbete gjorts inom utredningens Det angelägetär attsom ram.

för fortsatt verksamhet garanteras.resurser en

10.4.l Risken för monopolsituationen

Om upphandling landstäckande tjänstgörs operatören av en av en
kommer fådenna facto-monopol.de Omoperatör att görett man
upphandlingen för relativt kort tid, år,till exempel har5en man
möjlighet Dåbyta relativt kommer emellertid prisetoperatöratt snart.

bli 10-årsavtal.högre för till exempel längreavsevärt än Ett avtalatt ett
innebär å andra sidan blir uppbunden till underoperatöratt man samma

lång tid.en

Utredningen diskuterathar möjligheten genomföra regionalaatt
eller sektorsvisa på så fåupphandlingar för vis in flera operatörer.att
Utredningen har emellertid avvisat möjligheten.den Volymen i regio-
nala eller sektorsvisa upphandlingar kommer inte tillräcklig föratt vara
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uppnå prisnivåer. åstadkommarimliga blir inteDet heller möjligtatt att
den rikstäckande samordning utredningen nödvändig.ansettsom vara

måsteVid upphandlingen landstäckande tjänst därför viktstorav en
läggas vid möjligheterna efter upphandlingen och under helaävenatt

måste framgåavtalsperioden ställa krav I avtalet tydligtoperatören.
hur utveckling ska till, hur versioner ska föras in, hurny nya
prisutvecklingen ska ut etc.se

såAvtalet leverantören ska utformasmed dessutom det skaatt vara
möjligt kompletterandeupphandla tjänster oberoende tjänste-att av
leverantörer via nätet.

Användarinflytande10.5

I det grundläggande betydelse förnätet ärgemensamma som av
samhällsviktiga verksamheter, det mycket viktigt säkerställaär att ett
tillräckligt användarinflytande. Förutom användama ska formuleraatt
kravspecifikation och beställare det viktigt de fortlöpandeär attagera
ställer krav tillverkareoch vad gäller funktion, tillgäng-operatör
lighet, tjänster, produkter etc.nya nya

viktigt krav radiosystem förEtt det ska enkeltärett nytt att vara
den använder det. det kan förutse omfattandeTrots ganskaettsom man

måsteutbildningsbehov. Operatören ha väl fungerande kundservice
inkluderar utbildningsresurser och avancerade hjälpfunktioner. Desom

måste interntolika användarna studera hur vill använda systemet,man
ingåvilka tjänster ska och hur den kompetensutvecklingensom egna

ske.ska

Utredningen förutsätter lämpligt användarorgani-att sammansatten
sation knyts till styrelsen för upphandlingsorganisationen.

10.6 Deltagare i nätet

nåEn förutsättning för det radiosystemet ska sitt primära syfteatt nya -
samhälle förbättrad samverkan deärett tryggare attgenom en som-

för framförallt ordning och säkerhet, räddningstjänst, alarme-ansvarar
sjukvårdring hälso- och deltar i nätet.samt
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uppståtvåfinns komplikationer kan i det sammanhanget.Det som
påbörja radiosystem,vissa upphandlingarDels kan aktörer egna av nya

kan vissa aktörer kostnadsskäl eller andra orsakerdels av av vara
negativa till ansluta sig till det Det kansystemet.att gemensamma

såockså uppstå svårigheter samplanera installationerna statliga,att att
ikommunala och landstingskommunala myndigheter bruktar systemet

önskad samtidighet. länsvis samplanering önskvärd.med En är

Utredningens kontakter med berörda myndigheter och organisa-
fråntioner har dock visat vilja de kommunala,storen gemensam

landstingskommunala och statliga myndigheter har föransvarsom
sjukvårdordning räddningstjänst hälso- och deltaoch säkerhet, attsamt

i upphandlingsorganisa-det Densystemet.gemensamma gemensamma
tionen bör lämpligt forum för den nödvändiga samplaneringen.ettvara

någoti för sig inte hinder för enskilda aktörerDet ochär att upp-
sådaneller tjänster under förutsättningenhandla nät attegna egna en

såupphandling utformas det mindre fungerar friktionsfrittsystemetatt
med det Utredningen bedömertillsammans systemet.gemensamma

sådana kompliceradelupphandlingar allvarligt skulle situa-dock att
tionen.

samverkanssynpunkt problem vissa användareEtt ärvärre omur
väljer lösningarväljer fortsätta med sina nuvarande elleratt system nya

inte fungerar tillsammans med det nätet.gemensammasom

myndigheter och organisationer har betydelse förAlla som
samhällets säkerhet arbetar för sig med utveckling lednings-var av

för i situatuioner eller för informations-direkt ledning akutasystem
ÖCB/Elvira,insamling presentation SRV/Lupp,RIB, RPS/Storm,och

SoS/SWEDE, Försvarsmakten/Orion, SOS Alarm/CoordCom. Det
svårigheterfinns risk dessa utvecklingar leder till medseparataatten

Utredningenutbyte information emellan olika myndigheter. harav
frågor myndigheternasenligt sina direktiv inte till uppgift belysaatt om

olikaledningssystem, det angeläget deärnoterar att att systemenmen
sådan samordning.kan samverka och förutsätter initiativ föratt tas en

framtiden förutsätterväl fungerande ledning idag och iEn att
landstingskommunala myndigheter inomstatliga, kommunala och

området Omsäkerhet har detta inteett gemensamt system.gemensam
stånd möjligheterskulle komma till skulle det kunna leda till minskade

förhållandeupprätthålla medborgarnas trygghet. skulle i ochDettaatt
för sig kunna motivera riksdagen eller regeringen skulle införaatt
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åstadkommatvingande regler för Utred-ett system.att gemensamt
föreslå sådananingen finner dock inte anledning i detta skedeatt

tvingande regler för berörda myndigheter och organisationer.

förutsätter myndigheter, ochUtredningen statliga kommuneratt
genomföra frivillig samordninglandsting bereddaär att aven

drift för mobil radio-upphandling och ett gemensamt systernav
Några därför inte nödvän-kommunikation. tvingande regler syns

erforderligadiga. Regeringen bör dock lämpligt uttala ochsätt ge
sådirektiv till statliga myndigheter att ett gemensamt system snarast

kan i drift.tas

Utredningen följande aktörer skall delta i detattanser gemensamma
nätet:

polis tullOrdning och säkerhet och0
Räddningstjänst kommunal räddningstjänst, statlig räddningstjänst

sjukvård landstingenHälso- och
för samverkan civila myndigheterFörsvarsmakten med

Alarmering SOS Alarm

aktörer brukar i internationella sammanhang definierasDessa som
public safety. NATO-länderna frekvensbandet 380-400I MHzär reser-

låtaför public safety-myndigheter, vilket innebär inte kanattverat man
fråga fråningåövriga användare i radionät. PTS harsamma en

inte förutredningen klart uttalat detta begränsning svensk del.äratt en

Utredningen fördelar med begränsa deltagandet iinga att ett nyttser
ovanståendetill skulle volymen bliradiosystem enbart aktörer. Dels

onödigt liten för landstäckande dels skulle öka kostnadennät,ett man
för övriga användare behov anskaffa blandhar starkt nätnyttattsom

långtblikraftbranschen, dels skulle samverkansmöjligheternaannat
ifrån Frånoptimala. kommunernas sida kan räkna med starktman
motstånd övrigha räddningstjänsten i och kommunalnätatt ett

frekvens.verksamhet i teknik ellerannannätett annat annan

sjukvård radiosystem kommerOm polis, räddningstjänst och byter
påverka Om dedetta med nödvändighet antal andra användare.ettatt

för kommunicera medövriga användare sin verksamhet behöversom
sjukvård tillåtas ingå ipolis, räddningstjänst och inte skulle nätsamma

svårskulle försätta dem i mycket situation och tvinga dem attman en
införskaffa parallellt TETRA-nät.ett
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Vi övriga samhällsviktiga verksamheter har uppgifterattanser som
svåra påfrestningarhöjdunder beredskap och under i fred, och harsom

behov radiokommunikation, bör delta i det nätet.av gemensamma
elförsörjning,Detta gäller till exempel transportverksamhet

lokaltrafik, flyg, sjöfart,godstransporter, järnväg kommunalam.m.,
förvaltningar el, socialtjänst vissa företagm.m.värme,vatten, samt

bevakningsföretag,post- och teleoperatörer, värdetransporter m.m..

någonVi inga skäl i detta skede peka skulle ställasatt utser som
utanför det Ur samhällsekonomisk synvinkel detnätet. ärgemensamma

så mångafördel möjligt deltar i för därigenomnätetstor att atten som
förbättra ekonomin. Utredningen kommersiella kunder i ettattanser

tillåtas ingåskede kan i under förutsättning nödvändignätet attsenare
kapacitet, prioritet, säkerhet och integritet kan för degaranteras
samhällsviktiga användarna. Operatören för detta hanterasattansvarar
i enlighet med telelagens bestämmelser.

måsteKommersiella kunder hanteras konkurrensneutralt sätt.ett
Den utredningen föreslagna lösningen med tjänsteupphandlingav en

några utgårinnebär subventioner inte till Tvärtomoperatören.att
konkurrensen ytterligare etableras mednätatt ettgynnas genom

möjlighet för radioanvändare välja mellan mobiltelefonnät ochatt
radiosystem.

Tillkommande kommersiella naturligtvis ikunder bör resultera ett
lägre pris för de ursprungliga användarna.

10.7 Internationellt samarbete

En de vinsterna med radiosystem byggerstora ett nyttav som en
standard den ökade möjligheten samverka iöppen är över gränsernaatt

frågor olyckshantering, brottsbekämpning med Finland harom mera.
pågårredan börjat installera landstäckande TETRA-system. NorgeIett

få ståndprojekt syfte tillmed landstäckande TETRA-systemett att ett
och i Danmark finns fleraTETRA-intresse hos användare.ett stort

på bästaFör kunna samordnade insatser det viktigtsätt göra äratt
våra såvälsamarbete med grannländer, längsupprättaatt ett

landgränser i Ostersjöregionen.som
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föreslårUtredningen regeringen initiativ till närmareatt tar ett
samarbete med Finland, och Danmark övrigaNorge ländersamt runt

frågor.Ostersjön i dessa

10.8 Terminaler, trafikledare och

applikationer

Vid upphandling utrustning det viktigt ha flertalär att ettav
såvälleverantörer välja mellan, vad gäller infrastrukturenatt som

terminaler, utrustning för trafikledare applikationer. Detsamt ger
möjlighet välja den lämpligaste lösningen samtidigt konkur-att som

lägre kostnader. Detta mycket starkt skäl väljaär ett attrensen ger en
standard.öppen

Genom väl fungerande såvälanvändarorganisation, inom landeten
i internationellt samarbete, kan ställa krav leverantörer attsom man

vidareutveckla utrustning och applikationer.

Det kommer finnas mängd olika terminaler marknaden,att en
olikaoch användare kommer ha olika behov. därför lämpligtDet äratt

de olika användarna själva upphandlar sina terminaler.att

fåFör lägre priser kan det dock lämpligt de användareatt attvara
har liknande behov väljer samordna upphandlingen. Ettattsom

alternativ den organisation ocksåupphandlar tjänsten träffarär att som
ramavtal terminaler.om

de fall önskemålI har speciella terminaler inteännu ärman som
tillgodosedda leverantörerna kan det lämpligt tillsammansattav vara
med andra bådehar liknande behov, inom landet och utomlands,som
ställa krav leverantörerna.gemensamma

såviktigtDet det möjligt fram kravspecifika-är att snart tassom
tioner för terminalerna. Detta bör i första hand de olika användar-vara
organisationernas ansvar.

måstetjänsteupphandlingen ingåI dock antal terminaler olikaett av
fabrikat för verifiera de tjänster upphandlas verkligenatt att som
fungerar. Det mycket viktigt i tjänsteupphandlingen klaraär att ut vem

har frånför terminaler olika leverantörer fungerar iansvaret attsom
nätet.
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Anskaffandet utrustning för trafikledare bör i princip devaraav
upphandlingen dessaolika användarnas börDäremot avansvar.

kravspecifikationersamordnas med tjänsteupphandlingen och snarast
fram respektive användarorganisation. Det kommersystemettas av nya

för trafikledareinte kunna i operativ drift innan utrustning äratt tas
integrerade i nätet.

medger datakommunikation kommer ställa kravEtt attsystem som
vidare-olika applikationer till exempel mottagning ochmängden

positionerings-befordran larm, uppkoppling databaser,mot externaav
sådana olikatjänster finns redan idag antal hos deetc.. Det ett stort

kunna överföras till detanvändarna. En del dessa bör systemet.av nya
Applikationer i huvudsak terminaler, d.v.s.bör kunna hanteras attsom

införskaffas respektive användare. vissa fall bör dockde I enav
så kan ske problem.samordning ske samverkanatt utan

Då finnasfinns vilka applikationer kandet idag oklarheter om som
vilka finns, vilken roll trafikledaretillgängliga, användarkrav som en

samordning integrering bör ske det angelägetbör ha, hur och äretc.en
frågor i fortsatta hanteringen.dessa uppmärksamhet denägnasatt stor

föreslår organisationerUtredningen berörda myndigheter, ochatt
för terminaler,företag sig för upphandling utrust-var ansvarar av

utgår ifrånUtredningenning för trafikledare applikationer.samt att
påbörjarrespektive organisation arbete med kravspecifikationerett

sådana såområdensker i samverkan inom däroch detta arbete äratt
lämpligt.

10.9 Finansieringsmodeller

Vid tjänsteupphandling bekostar infrastrukturdetär operatören somen
underhålldrift ochsamt systemet.av

för tjänsten. kan ske inträdes-Användarna betalar Detta genom en
månad,avgift, fast terminal och rörlig kostnadkostnad per enen

på eller trafik, eller kombination dessa.beroende mängd typ av en av

finnas olika till exempel enklaDet kan abonnemang,typer av
nivåer ocksådatatrafik kantalabonnemang, olika Kostnadernaetc.av

utifrån områdedifferentieras trafikerar.hur stort man
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I upphandlingen ingåbör olikade användarna ställer tillämpligaatt
delar sin befintliga infrastruktur till förfogande. Det kan gällaav
basstationsplatser, transmission dåmed Detta kan räknas förmera. av

sänka priset.att

föreslårUtredningen terminaler, utrustning för trañkledare ochatt
applikationer finansieras användarna. alternativ,Ett kanav som

såanvändarnaövervägas önskar, utrustning kan köpas inär attom
centralt och hyras till användarna.ut

10.9. l Inträdesavgift

En inträdesavgift minska initialaär utlägg ochsätt operatörensett att
åtagandevisst från abonnenterna. fåMan bör kunnaatt garantera ett en

månadskostnadlägre erlägga rimligt hög inträdesavgift.attgenom en

lO.9.2 Fast eller rörlig kostnad

finns fleraDet risker förknippade med rörlig kostnad. Användarnaen
kan drabbas obehagliga överraskningar räkningen kommer, detnärav
kan avskräcka från använda och inteoperatörenatt systemet vet
förhand intäkterna.

typiskaDet användningssättet mobil radio denär ärattav en
påslagen och avlyssnar trafiken konstant, och vid behov tryckerman

talknappen självför Med trafikkostnad minutatt prata.man en per
finns risk inte använder radion effektivastestor sätt.att man

Med fast kostnad terminal blir kostnaderna budgeterbara fören per
användarna, liksom intäkterna för ocksåDetoperatören. garanterar att

inte drar sig för använda i den utsträckningatt systemetman som
behövs.

lO.9.3 Olika abonnemangtyper av

Med fast kostnad terminal kommer såanvändassystemet atten per
mycket användarna önskar. Det kan innebära kostnadatt utansom man
kan skicka datafiler, sårörliga bilder och blockerastora sättetc.
nätet.

5 SOU1998:143
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likaockså alla användare betalar mycketkan olämpligtDet attanses
låga radiokommunikation medrelativt kravoch de med ärävenatt

Betalningsförmågan/viljanavancerade tjänster.och betalar föräven
olika presumtiva användarekan olika hos systemet.stor avvara

månatligadifferentiera dendärför finnas möjlighetbörDet att
utifrån vilka tjänsterkankostnaden terminal. Detta göras manper

område,efterfrågar, säkerhetskravdatatrafik, prioritet, trafikeratmängd
etc.

Speciella10.9.4 krav

starkt samhälleligtde krav ställsVissa ärsystemet avav som
sådantpåtagligt. gällersamtidigt de ökar kostnaden Detintresse som

reservkraft och täckning i glesbygd.fysiskt skydd, nätsäkerhet,som
Sådant höjd elavbrott med börgäller säkerhet vid beredskap, merasom

funktionsansvariga myndig-vanlig ordning kunna finansieras dei av
direkt belasta användarna.heterna utan att

arbetsuppgifter10.10 Ytterligare

frammöjligt inom för utredningenhar inte varitDet taatt enramen
formulering vilkakravspecifikation. detaljeradfullständig En av

kvantfieringindelning i skall- och börkrav,tjänster kräver, avman
säkerhetsnivåer,sårbarhets- prisstrukturer,tillgänglighets-, och
mycket omfattande arbete. Detutvårderingsmodeller med ärär ettmera

formuleraockså helt problematikför de flesta användare atten ny
komplicerati tjänster, i synnerhet vad gällerkraven etttermer av

digitalt radiosystem.

utred-kravspecifikation tagits framVi bedömer denatt avsom
ligga tillfullständig detaljerad för kunnaningen tillräckligt ochär att

användarorganisationerna ochinom olikagrund för diskussioner de
formuleringar.leda till preciserademer

granskning börgenomför dennaParallellt med användarna ettatt
komplettera krav-regeringskansliets medarbete fortsätta inom attram

specifikationen.

också påbörjat typsituationer bilagaarbete medUtredningen har ett
trafik,situationer vardaglig olyckor,Syftet har varit vad olikal. att se
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svåra påfrestningar, katastrofer ställer för kravetc. radiosystemet.
Genom sådanagranska händelser kan motivera och verifieraatt man
kravspecifikationen. Man kan hur skulle kunna ledanyttett systemse
till förbättrade insatser, bättre samverkan möjligheterstörresamt att
mildra och förebygga olyckor.

Också arbetet med typsituationer bör fortsätta parallellt med
kompletteringen kravspecifikationen.av

Utredningen har deltagit i det samarbete pågår mellan ländersom
genomför liknande projekt för närvarande tio styckensom samt

deltagit i internationella konferenser. Vi bedömer det viktigtäratt att
inte pågåendeavbryta de kontakterna.

Vi har upphandlingsorganisationens förstaangettovan som en av
arbetsuppgifter genomföra marknadsundersökning, för kunnaatt atten
bedöma vilka krav genomförbara idag respektiveär i framtiden,som
vilka krav leverantörerna uppfattas kostnadsdrivandesom samtav som

det finns krav kan någonuppfyllas eller någonendastom som av av
enstaka. Det fördel påbörjasdetta arbete kundestorvore en om
omgående, påskyndadels för dels för det innebäratt attprocessen, en

frihet föra diskussionerstörre med leverantörer i informellatt en mer
organisation.

ocksåDet viktigt via lämpligtär departement/myndighetatt staten
fortlöpande deltar i internationellt standardiseringsarbete, fådels för att
information den tekniska utvecklingen, fådels för möjlighetatt attom
påverka utvecklingen utifrån användarnas behov.

Utredningen föreslår regeringen sådana initiativ följandeatt tar att
arbete inledas omgående:kan

fortsatt arbete med kravspecifikationen
information utredningens resultatom
marknadsundersökningar
fortsatt arbete med typsituationer
internationella kontakter, bland deltagande i standardise-annat
ringsarbete

Utredningen bedömer ovanstående arbetsinsatser anståinte kanatt utan
berörda statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheteratt

åsamkas och i sammanhanget onödiga kostnader.stora
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Övriga frågor10.11

angivna förslag,förutomska utredningen,Enligt direktiven ävenovan
våra förslag, redovisaregionalpolitiska konsekvensernaredovisa de av

åtagandenoffentligajämställdhetspolitiska konsekvenser, pröva samt
brottsförebyggandebrottsligheten och detförredovisa konsekvenser

arbetet.

Regionalpolitiska konsekvenser

grund-viktigt samhälletsmycketUtredningen det är attattanser
ochmöjligheter verkatrygghetsfunktioner har godaläggande attatt

avanceradekommersiella intresset församverka hela landet. Detöver
områden, liksomtätbefolkaderadiolösningar itele- och är störst

bästalösningar. Denupphandla modernaförutsättningarna att egna
för polis,få stånd radiosystemtill moderntmöjligheten ettatt

sjukvård i glesbygdmed fleraräddningstjänst, äräven genom en
upphandling.samordnad landstäckande

liknandedriftsorganisationer ochmöjlighet lokaliserafinnsDet att
områden.regionalpolitiskt intressantatill

åtagandenOffentliga

denförUtredningens förslag innebär operatöratt ansvararen
investeringinfrastruktur.i Dennaerforderliga investeringen en ny

Vieller landstingens budget.kommunernasbelastar inte statens,
inom förför ska kunna bäraskostnadernaförutsätter systemetatt ramen

På kort sikt kanför respektive användare.driftskostnadernuvarande
På längreför närvarande.bli högrekostnaderna för det änsystemetnya

de totala kostnaderna.upphandlingensikt minskar den gemensamma

eventuelltdagensden jämfört medVi vill betona systematt
förutsättning för medborgarnaskostnadeninledningsvis ökade är en

upphandling det billigastesamordnadtrygghet sättetär attsamt att en
tvingande behovet bytalösa det alltmer att system.av
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för brottslighetenKonsekvenser brottsförebyggandeoch det
arbetet

Utredningen modernt radiosystem för polisen och tullen äratt ettanser
vikt för effektivt bekämpa brottsligheten.största sättatt ettav

Genom förbättrad samverkan mellan tull och polis och över gränserna
möjligheternaökar bekämpa smuggling, narkotikahandel medatt mera.

Jämställdhetspolitiska konsekvenser

Utredningens förslag helt i enlighet med jämställdhetspolitiskaär
målsättningar och bidrar till ökad trygghet i samhället.

Miljömässiga konsekvenser

finns idag mycket mängd radioutrustning,Det batterier,stor master,en
reservkraftverk i antal radionät hela landet. Genomöveretc. ett stort att
samverka radiosystem kan minska detta antalett nytt samtom man se

och modernisera utrustningen.över



Bilaga Typsituationer

identifiera användarkrav utredningen förtFör och motivera haratt
Genom igenom olikadiskussioner typsituationer. att typer avom

från vardaglig trafik till olyckor katastrofer,händelser, ochstörre
idéer till hurkan härleda krav radiosystemet och ävenman

mildramed hjälp radiosystem kan konsekvensernaett nytt avman av
olika händelser och i bästa fall förebygga olyckor.

påverkarorganisationTekniska lösningar och arbetssätt respektive
arbets-varandra. Erfarenheter och förändradesystemett nyttav

former följd detta i sin krav Dennasystemet.tursom av ger nya
meddiskussioner bör därför föras fortlöpande i sambandtyp av

upphandling och utveckling nyttett system.av

för olikaVi pekar i denna bilaga dels möjlig struktur typer aven
några olika kravsituationer, dels exempel situationer ställersom

radiosystem.ett

utredningen förtParallellt med arbetet med kravspecifikationen har
Syftet identifiera ochdiskussioner kring typsituationer. delsär att

kravspecifika-ligga till förmotivera användarkrav kan grundsom
utifrån fåsituationer idéertionen, dels peka metod olikaattatt en

hjälptill arbetssätt och öka samhällets säkerhet medsätt att av nynya
teknik.

frånutgå frånUtredningen typsituationerhar valt änatt snarare
dåteknik eller organisation/arbetssätt de situationer ska hanterassom

förahar konstant karaktär. Med typsituationer grund kan mansommer
diskussioner hur olika händelser bästa kan hanteras medsättom

utifrånhjälp teknik, ställa krav tekniska lösningarsamtav ny
identifierade behov.

Diskussionen viss situation bör följa tidskedja där manom en en ser
hur händelsen till de olikavad orsakar händelse, kommersom en

sådanåtgärdas.händelsen sedanaktörernas kännedom hur Ensamt
genomgång möjligheter till konsekvensanalys vad gällerskapar
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samhällsekonomi, teknisk utveckling organisatoriska och arbets-samt
mässiga förändringar. då fåMan bör kunna idéer hur medom man
hjälp teknik kan bästa förebygga, larma och hantera olikasättav ny
händelser.

Denna diskussion bör kontinuerlig eftersom tekniskatyp av vara
lösningar och påverkararbetssätt repektive organisation varandra.
Utredningen har dock inte haft till uppgift föreslå någraatt
organisatoriska eller arbetsmässiga förändringar.

vårEnligt uppfattning bör dock genomgångorganisatorisk görasen
för vilka förutsättningar finns för gränsöver-att ettse som nu mer
skridande samarbete mellan olika myndigheter. Förbättrade kommuni-
kationssamband skulle det möjligt för till polisexempel ochgöra
räddningstjänst frågasamarbeta i till exempel vissa bevaknings-att om

På mångauppgifter. i landet har polisen och helgstängt,orter natt-
samtidigt det finns lokal räddningsstyrka i beredskap.som en

diskussionernaI har hittills deltagit företrädare för polis, räddnings-
sjukvård,tjänst, elförsörjningen alarmeringsfunktionen.och

olikaDe situationema leder till olika krav Kravensystemet.
sådantgäller kapacitet, tillgänglighet, kvalitet, tjänster, närtypsom av

olika tjänster ska tillgängliga Genom studera olikaetc. attvara
situationer bör kunna kvantifiera dessa såkrav och kunnasättman

förstärkningsåtgärderförbereda olika bör vidtas ityper etc.av som
I kravspecifikationen bör basnivå ska gälla för allanätet. anges en som

användare. Därutöver ska de olika användarna kunna välja ytterligare
tjänster med mera.

olikaDe situationema ställer krav samband dels internt, fördels
samverkan frånmed andra. Kraven härrör det interna sambandet,som
det vill inom respektive funktion, i första hand funktionemassäga är

För till exempel polisens del det interna sambandet detäreget ansvar.
dominerande.

idag utgår frånDet vanligt de olika myndigheter typsituationerär att
i sin planering. Situationerna utifrånklassificeradenormalt storlekär

erforderlig insats någonting har Vinär hänt. har emellertid valt att
utgå från själva dåhändelsernas storlek detta underlättar diskussionen

hela händelseförloppet På såinklusive dess orsaker. kansättom man
undersöka möjligheter förebygga händelser minska erforderligatt samt
insats.
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Typsituationerna har vi delat in
brådskandevardaglig trafik ingen händelse

.
små händelser

.
medelstora händelser

.
händelserstora.

katastrofer "för händelser"stora.
svåra påfrestningar på samhället i fred

.
höjd beredskap

.

frånSvåra påfrestningar höjd beredskap skiljer sig de andraoch
i sig inrymma flera olika händelser,de kantyperna att typergenom av

hot/förvarning.i tiden det finns inslagde utsträcktaäratt samt att ett av

påVid förbereder sig den situation skulle kunnahot man som
inträffa. inte händelsen kan bliDet dock säkert hurär att vet storman

bråttomeller hur det

Situationema tidsskala, vi förlopp innanbör längs där har ettses en
efteråt.själva skedet viktigt disku-händelsen, händelsen och Det är att

måni vilken förebyggas eller mildras med hjälphändelser kantera av
effektiv informationsöverföring.en

Alla olyckor, olyckor eller liknande kommer till de ansvari-hot om
kännedom larm. kan komma automatiskaLarmengas genom genom

eller manuella larm kan fasta eller rörliga.som vara

olika olika insats. liten händelseDe händelserna utlöser Entyper av
bör kunna avhjälpas med liten insats, medan händelsestoren en

litensannolikt kräver insats. Det bör naturligtvis undvikas attstor enen
dåvilket fallethändelse orsakar insats, till exempel kanstor varaen

någon gått vilse i bättre informationsöver-skogen. Kan man genom
föring minska insatsens storlek och öka effektiviteten dettager en
samhällsekonomisk vinst och minskat lidande.ett

vår genomgång småi har vi exempel i sigRedan sett ett par
händelser idag föranleder insatser; försvunna ochstorasom personer
hot utsläpp farligt gods. dessa fall kan insatsbehovet minskasom Iav
eller händelsen i bästa fall undvikas användning radioteknik.genom av

ocksåfinns möjlighet kunna säkrare insatserDet göraatten genom
effektiv informationsöverföring, till exempel ha direkt-attgenom
kontakt med databaser farligaoch hanterarnär ämnen.experter man
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Det lämpligt i det fortsatta arbetet fram statistik för hur oftaär taatt
På såolika händelser inträffar. kan dimensionerasätttyper av man

behov reservkapacitet och tillfällig utökning kapacitet i nätet.av av

Olika situationer1.1

Vardagli trafik1.1. l g

Vardaglig trafik för polisens del mängd radioanrop ochär storen
förfrågningarstatusrapporteringar. kan gälla registerslagningar, tillDet

vakthavande befäl uppdateringar vad ochgörsamt om man var
patrullen anträffbar. oftast via statussändningar.De skerär senare

elförsörjningens del flesta informationFör sker de utbyten av
driftledning och driftcentraler driftcentralermellan och mellan och

fältpersonal. vardagliga vidI det arbetet och störningar inomsmärre
förekommer begränsat infonnationelsystemet utbyte mellan deett av

företagenolika

sjukvårdens del vardagstrafiken statussignaleringFör mestadelsär
från i ambulansen positioneringsinformation GPS.panel samt

räddningstjänstens del gäller den vardagliga trafiken tillFör största
övningsverksamhet och servicetrafik.delen

före-viktig aspekt sambandssystemet kan användas iEn är om
syfte, det vill för förhindrabyggande olyckor ellersäga att att avstyra

fjällradio, telefonhytterinsats. Ett exempel kan dagens ären vara som
varifrån ringa ochutplacerade längs vandringsleder kan larmaman

välbehållen eftersökning inteeller meddela och behövs.äratt attman
någotmeddelarAndra exempel kan är väg attsensorer som omvara

hända, till förmedlaexempel mätvärden.attgenom

förpackningar med farligt gods skulle kunnaTransporter utrustas
såpositionering följa och eventuelltmed kan transportenatt man

hindra den vissa vägar.att ta

Små1.1.2 händelser

Även radiosystemet. Exempelvisliten händelse kan ställa kravstoraen
någon överföradrabbats hjärtinfarkt kan läkare plats behövaom av
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Även småEKG, videobilder vid händelser kan krävas avanceradeetc.
radiofunktioner direktmod, relätrafik etc.som

Små händelser huvudsakligen innebär internt sambandsbehovsom
för de olika verksamheterna kan vara:

Räddningstjänst:
Bil- eller containerbrand
Undersökning rökpelare eller rökluktav

Oftast bara enhet inblandad. Sambandsbehov SOSmed Alarmär en
fåoch brandstationen radio för information objektet medöver att om

mera.

i
Lägenhetsbråk
Inbrottslarm
Snatteri eller stöld
Trafikhinder
Trafikolycka personskadautan
Trañkbrott

Oftast bara patrull inblandad insatsenoch sker plats.är en en
frånPatruller beordras polisens kommunikationscentral och avrapport-

dit. Oftast sker ingen samverkan. Ca 60% polisingrip-externerar av
anden litengäller händelse.

Ambulans:
Sjukdom eller olycka i hemmet
Beställd transport
Ambulanslarm vid olycka eller hot

Ambulansen behöver samband med SOS Alarm för information om
händelsen, med akutmottagningen för förvarning ankomst ochom
eventuellt speciella behov statussignalering och positionering tillsamt
ambulansstationen tilloch SOS Alarm.

fårExempel: hjärtinfarktEn person
Med radiosystem skulle kunna överföra EKG och bilderett nytt man av
patienten direkt till sjukhuset. dåLäkare sjukhuset kan ställa
diagnos och behandling kan inledas omedelbart. Informationen kan
krypteras för skydda den sjukes integritet.att
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Elförsörjning
Vid mindre och medelstora händelser störningar kan behovet av
informationsutbyte företagsgränserna någotöka beroendeöver
stömingens Behov samkommunikation med andra samhälls-art. av
funktioner räddningstjänsten, Försvarsmakten, polisen medsom mera
kan uppkomma.

Samverkan
Små händelser ställer krav samverkan kansom vara:
Lägenhetsbråk plus personskada polis och ambulans
Trafikolycka polis, ambulans och räddningstjänst
Sjukdom eller olycka utomhus polis och ambulans

Nödsändare
En händelse ställer krav insats kan barn harstor ettsom vara om
försvunnit. sådantI fall skulle det mycketett storvara en resurs-

fåbesparing enkelt kunde barnets position, och storom man en
minskning mänskligt lidande barnet snabbt kunde hittas. Detav om
finns idag nödsändare fjällvandrare,barn, senildementa kanetc.som

med kan aktiveras pejlas in vidoch behov. utvecklingEnutrustas som
den tanken kan komplettera med kännerattav vara en sensor som av

så tillståndetexempelvis kroppstemperaturen för denatt vetman
ocksånödställde. finns larmsändare förDet avsedda hotade kvinnor,

personal med yrken medutsatta mera.

Även dessa nödsändare inte integrerade i detärom gemensamma
radionätet fråndet önskvärt informationen dessa enkelt kanär att
överföras till de deltar i räddningsarbetet.som

1.1.3 Medelstora händelser

Räddningstjänst
Trafikolycka med flera fordon inblandade

friliggande tvåbostadshusBrand i elleren-
Omhändertagande oljeutsläpp 100-500 literav

småbåtshaveri hamnområdeDrunkningsolycka eller i

i
Rattfylleri
Pågående misshandel
Pågående inbrott
Bråk på restaurang
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Trafikolycka med personskada
Ordningsstörning
Demonstration
Eskort
Försvunnen person

frånVid polispatruller kommu-medelstor händelse beordras 1-3en
oftast plats. Vid trafik-nikationscentralen. Insatsen berör bara en

ofta ambulansolyckor med personskada kommunicerar med överman
radio. eftersökningar kommuni-Vid eskorter, demonstrationer och sker
kationen direkmod polisinsatschefen PICidag normalt i mellan och
avdelnings-/gruppchefer. polisingripanden gäller medelstorCa 35% av
händelse.

Sjukvård:
Händelse med flertal 3-10 skadade. En händelse dettaett avpersoner

område.förbrukar därför ambulanserslag ambulanser i Det krävsett att
från områden något ytterligarei dras in perifera skullereserv mer om

möjligheterhända. Detta hanteras SOS Alarm. Med begränsade attav
svårt måsteflera fördelasdrabbade sjukhus de drabbadeta emot ett

på sjukvårdsinrättningarfler ställen. Detta kräver samverkan mellan
sjukvårdsinrättningar.och mellan skadeplats och

1.1.4 Stora händelser

frånVid normalt flera respektivehändelse enheterstoren engageras
funktion. ofta geografisk spridning med behov samord-Det är större av

frånledning samtidigtnad plats de olika enheterna leds respek-som
Mångative hemmabas. kan drabbade.varapersoner

Räddningstjänst:
Brand i industribyggnad eller samlingslokal

tågolyckaeller med 5-10 skadadeBuss-
Utsläpp eller hot utsläpp kondenserad eller brandfarligom av gas
Omfattande brand i flerbostadshus

Räddningstjänsten har behov samband med SOS Alarm ochav
brandstationen, bland för information objektet, sambandannat mer om

påinom skadeplatsen med inblandade enheter med enheter ärsamt som
till skadeplatsen.väg
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ES;
gamlingbarn ellerFörsvunnet

våldsamt upploppUpplopp, ev
demonstrationStor

personskadatrafikolycka medStor
ordningsstörningStor

kungabesökStatsbesök eller
vid statsbesökEskort

förkommunikationscentralenmedPolisen behöver samband status-
eventuellainformationsignalering, positionering, reservresurserom

uppgiftersamla inbehöverrapportering läget. Mansamt omav
sig.de befinner Manochoch derasdrabbade status varpersoner
sjukvård.räddningstjänst ochockså kommunikation medbehöver

information.skydda sinbehovPolisen har attstort av

Sjukvård:
informationförSjukvården SOS Alarmsamband medbehöver om

ambulansstationen förmedstatussignalering,händelsen och status-
ochförvarning ankomstförakutmottagningensignalering, med om

för informationsjukhusspeciella behov, medeventuella mottag-om
medskadeplatsledningsfunktionenmedningskapacitet, samt

Ävendrabbadepositioneraidentifiera ochpolisen för att personer.
och förför bakre ledninginblandadelandstingsledning kan behöva vara

mottagningskapacitet medantalet drabbade,informera sjukhusatt om
mera.

Elförsörjning
leder i regelkatastrofer i elsystemetstörningar ochhändelserStora

försörjningssystem iochandra funktionerstörningar inomtill sam-
hället.

ochsvår ovädersstömingen i Väst-på störningexempelEtt är
distributionsnätetdå omfattande delari november 1995,Sydsverige av

drabbadesstörningpå Vid dennagrund och blötsnö.slogs ut stormav
behovmedfördevilket60-tal elföretagsamtidigt storaett av
civila ocholikasåvälsamordning branschresurser typer avsomav

lånainblandade enhetersyfte tvingadesdettamilitära I attresurser.
medförde behovvarandra, vilketkommunikationsutrustningar avav

användning.instruktion förtidsödande

ifasta telenätet ochstörningar i detuppstodVid denna händelse
delar detfungera inomupphördemobiltelefonnäten. De storaatt av
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störningsdrabbade området. De satsningar reservkraft vid vissa
teleanläggningar ske, förbättrar inte avbrottssäkerheten försom avses
basstationer i nätet.ute

svåraVid störningar måstei elsystemet från olika företag,resurser
myndigheterentreprenörer, och organisationer kunna samverka och

ledas till insatser områdeninom där de normalt inte uppträder. Dessa
kraftsamlingar kräver uthålligasäkra ochav resurser gemensamma,
kommunikationer.

påExempel händelse: Trafikolyckastor mellan personbil och
tankbil.

Larmet kommer till SOS-centralen, normalt via från någontelefon
olycksplatsen. SOS ringer till polisens länskommunikationscentral
LKC via vanlig telefon, informerar brandstationen via telefon eller
radio dirigerar själva ambulanserna via radio, mobitex ellersamt
telefon. Räddningstjänstfordonen dirigeras frånradio SOS-över
centralen fråneller räddningstjänsternas ledningscentraler.

Polisbilar, räddningstjänstfordon och ambulanser åker till bryt-en
punkt i anslutning till skadeplatsen. De bilar på skaär väg ettsom
tidigt fåstadium information händelsen. Med radiosystemett nyttom
skulle första bilen på plats kunna skicka bilder, insatsplaner med mera
till andra bilar, till ledningscentral, sjukhus etc.

Vid skadeplatsen stab med räddningsledareupprättas RL,en
ledningsläkare LL, ledningsambulans och polisinsatschef PIC.
Staben kan personbil ledningsfordon vid medvara en som man ses
jämna mellanrum, eller det kan vid olyckorstörre permanentvara en
stab. Respektive hålleri staben kontakt med LKC, SOS,person
brandstation och sjukhus via radio. Staben dirigerar sin påpersonal
skadeplatsen via radio.

Staben kan behöva information farligt frångods SRV, företagom
eller andra Staben ocksåkan behöva kontakt med SMHI ellerexperter.
med sändningsledningen på Sveriges fåRadio för information tillatt ut
allmänheten. Med radiosystem skulle kunna till SRV:sett nytt man
och andras databaser och hitta liknande olyckor och länkar till experter.
Detta ställer påkrav telefonifunktion möjlighet till databas-samt
sökningar och bildöverföringar i radiosystemet.
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direkt-helst och hakunna sittaTekniskt ska stabensett var som
Stabenrespektive ledningscentral.skadeplats ochkommunikation med

två och fattar beslut och debestår leder insatsendelar: de somsomav
sambandssystem kanMed effektivaresköter sambandet. ett man

tänkandet.det strategiskasigkoncentrera mer

trafiki förekommerkan indelas sektorer. DetskadeplatsEn större
ochsjukvårdare inom sektoroch brandmänpoliser,mellan samma

alltså skaställer kravolika sektorer. Dettamellan ett nytt systernatt
på Om skadeplatsenolika ledder.samtalsgrupper ärkunna hantera

Viktigmåste basstation ellertrafiken viatillräckligt repeater.stor
från prioriteras fram.ska kunna Deradiotrafik staben ärsom

mycket vilkethanteringen olycka harinblandade i göra,attav enen
måste enkla hantera.innebär attapparaternaatt vara

Katastrofer "för händelser"1.1.5 stora

räckerdär intekatastrof vi här händelseMed stor resursernaavser en
hotell-naturkatastrofer,acceptabel tid. Det kan gällatill inom större

tåg.flyg, kantrafikolyckor buss, Detfärjebrand,brand eller större
område utsträckt i tiden.ochberöra ett ston vara

väl fungerandekatastrofer mycket viktigt havidDet är att ett
utnyttja deeffektivare kunnaGenomsambandssystem. att somresurser

verkningar.mildra katastrofensfinns kan man

från polis,katastrof insatserkräverTypiskt är storaatt en
också många funktioner kansjukvård andraoch ochräddningstjänst att

sjukvård deträddningstjänst ochpolis,inblandade. För är sammavara
det tillkommervid händelse,sambandsbehov stortyp menenav som

centralbehovblirmed andra aktörer. Detsamband störreett av
ledning.

och meduppstår också kommunikation med allmänhetmycketDet
då välviktigt haförlopp. Detunder koncentrerat är att ettettpress
påverkas belastningarintekommunikationssystemfungerande som av

publika telenät.



144 Bilaga Typsituationer SOU 1998:143

1.1.6 Svåra påfrestningar på samhället i fred

Svåra påfrestningar långvarigtkan långvarigtSnöoväder, elavbrott,vara
epidemi, terroristattack flera platser samtidigt, medmot mera.

Många drabbade, det gäller områden,är geografiskastorapersoner
pågårhändelser samtidigt flera platser och förloppet pågår under

lång tid. I och med har längre tid till förfogande radiokom-att ärman
munikationen mindre kritisk. finnsDet möjligheter i utsträck-störreatt
ning påsköta sambandet vanlig telefoni.

Många olika samhällssektorer inblandade och centralär samord-en
nad ledning etablerad. svårtDet kanär förutse händelsernasattvara
utveckling och behov tillkommande Det blir störreettav resurser.
behov kommunikation mellan flera olika aktörer.av

Svåra påfrestningar gäller ofta störningar i infrastrukturen. Det är
vid störningar i el- och telesystemen mycket viktigt radio-att
kommunikationen för de verksamheter ska avhjälpa händelsernasom
kan fungera fullt vid bortfall elförsörjningäven och publikaut, av
telenät.

1.1.7 Höjd beredskap

Grunden för kommunikationsbehovet under höjd beredskap är samma
fredsförhållanden.undersom

Om samhället för kan räknaär med kaotisktutsatt ettangrepp man
läge och mängd drabbade och skadad infrastruktur.storen personer

gårLäget sambandsmässigt likna vid katastrofer svåraelleratt
påfrestningar, med skillnaderna den centrala ledningen kanattmen

såutslagen fårde olika enheterna arbeta det kanatt autonomt,vara vara
skador radiosystemet och det kan brister i lägesupp-storavara
fattningen.

Vid höjd beredskap kommer all samhällsverksamhet ingå i total-att
försvaret, och det kommer uppståkunna sambandsbehovatt stora
mellan alla berörda aktörer. Detta starkt för inteär ett argument att
begränsa deltagandet i radiosystem.ett gemensamt

påKrav gäller radiosystemet i utsträckning vid höjdännu störresom
beredskap vid svårakatastrofer påfrestningarochän blandär annat:
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Tålighet skador. Det ska möjligt använda radion ävenmot att0 vara
infrastrukturendelar skadad.ärom av

frånFlexibilitet. Det ska möjligt ledning platser.utövaattvara nya
Sekretess information.och skydd0 av

Det viktigt civila och militära aktörer har läges-är att gemensam
information vid höjd beredskap. behövs bland kommunika-Det annat
tion med de rörliga militära stabema.

För räddningsjänstens del kommer behovet samband sannolikt attav
öka kraftigt grund av:

antal insatserstörreett0
behov ökad samverkan till räddningstjänst,exempel mellan0 av
tekniska förvaltningar, elleverantörer, reparations-byggnads- och
beredskapen etc
behov samband kommungränseröverav
behov samband mellan kommuner och länsstyrelser, landstingav

militära myndigheteroch

elförsörjningenAngrepp mot

Vid höjd beredskap i krig elförsörjningen publikatorde och de
kommunikationssystemen försörjningssystem tidigastdevara som

åverkan. Långvarigaför fientlig bortfall elkraft lederutsätts av
dessutom till bristfällig funktion i de publika kommunikationssystemen

det finns reservkraft i vissa viktiga knutpunktsanläggningar.även om

Omfattande påskador kan samtidigt uppkomma flera olika platser i
elsystemet. Stora krav ställs snabba, väl organiserade och samord-

återupprättanade insatser för reparationer elsystemetsatt genom
funktion.

Såväl måsteanläggningar reparationer och kunnatransportersom
måsteskyddas fientlig inverkan. Olika snabbt ochmot typer av resurser

avståndeffektivt kunna omdisponeras och tillsamordnasöver stora
insatser.gemensamma

krig krävs för elförsörjningen möjlighet till kommunikationI med
Försvarsmakten polisen för anläggningaroch med skydda ochatt
verksamheter för förflyttningaroch leda enheter ochatt transporterav

förkomponenter med Räddningstjänsten samordnatunga samt attav
räddningsinsatser vid anläggningar och skadeplatser.
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1.1.8 Händelser leder till internationelltsom
samarbete

Händelser till internationelltleder samarbete behöver intesom
nödvändigtvis till omfattningen. Exempel kan olje-storavara vara
utsläpp till sjöss försvunniteller har i fjälltrakterna. Förom en person

sådantpolis och tull gäller detta smuggling och bil- ellersom
båtstölder.

Stora händelser internationellleder till samordning kansom vara
färjeolyckor, olycka Oresundsbron, kärnkraftsolyckor, översväm-
ningar och naturkatastrofer.andra

Större olyckor i andra länder kan leda till Sverige skickar hjälp-att
dåstyrkor. Det naturligt dessa hjälpstyrkor använder sitt ordinarieär att

sambandssystem. finnsOm det TETRA-infrastruktur i det aktuellaen
området påställs det krav internationell roaming, nummerplaner etc.
Om inte finns infrastrukturdet där vill de svenska hjälpstyrkornaen

beståendekunna med basstationerta ett system etc.av

Östersjöregionen

Östersjöområdet.Både årflyg- och sjötrafiken i femökar Om beräknas
området60.000 flygpassagerare dag och 75överca per passera ca

båtresenärer år.miljoner Färjetrafiken kommer öka till länderattper
från det tidigare östblocket.

innebär det finns mycket anledning funderaDet huröveratt stor att
Östersjö-på område.räddningsinsatser kan bästa i dettagöras sätt

frågorna har diskuterats mycket under tid mellan berörda länder,senare
och det angeläget det radiosystemet bästa kanär sättatt nya

bådeanvändas i sjö- flygräddningsansvarigasamverkan med och inom
Sverige och i grannländerna.
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Applikationer

Applikationer för speciella tillämpningar. kan gällaDetär program
filöverföringar, videokonferenser, positioneringstjänster, oche-post
mycket Vissa applikationer kommer integrerade i nätetannat. att vara

anskaffasmedan andra kan och installeras respektive användare.av

Dispatcher

påDispatcher kallas normalt trañkledare svenska. dispatcherEn
Frånkontrollerar viss uppsättning användare. dennes operatörsplatsen

på samtalsgrupper,kan han lyssna larm, delta i samtal, anslutata emot
Olikaanvändare till dispatchers kan ha olikaetc.gruppernya

befogenheter.

Duplex

i dettaFull duplex innebär sammanhang sändning mottagningochatt
eller tidluckor,sker olika kanaler vilket medger tala ikanatt man

på varandra vanlig telefoni.vidsättmun samma som

Kretskoppling

Kretskoppling fråninnebär, till skillnad paketförmedling, samtalatt ett
kopplas bestämd kanal och denna kanal används underattupp en
hela överföringen. Fördelen i samtalet har vissär parternaatt en
tilldelad kapacitet behöva Nackdelen denna kanalvänta. är attutan att

för andra användare ingen trafik för tillfälletär ävenupptagen om
pågår den.
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Kringutrustning

Med kringutrustning utrustning till terminalema.kopplasavses som
kan datorer, skrivare, GPS-mottagare, kamerorDet etc.vara Scanners,

Paketförmedling

frånPaketförmedling innebär, till skillnad kretskoppling, att
småinformationen delas i varandrapaket sänds oberoende tillsom av

sändningen inte viss kanalFördelen blockerarärmottagaren. att en
På såunder för tillfället ledig kapaciet. utnyttjasanvänder sätt nätets

kapacitet bättre. Nackdelen den praktiska datatakten blirär att
beroende för tillfällethur mycket används.nätetav

Roaming

upprätthållaRoaming innebär dåkan kommunikationen ävenatt man
sig utanför sin del av radiosystemet.rörman

Semi-duplex

Semi-duplex framförallt för gruppkommunikation. innebäranvänds Det
i detta sammanhang i kanalalla lyssnar elleratt gruppen samma
tidlucka bara i tala. tryckerkan Näratt tagetmen en man
talknappen eller motsvarande tilldelas kanal för den tidenman en

talar.man

Simplex

Simplex innebär i detta sammanhang sändning och mottagning skeratt
på kommunikationenkanal eller tidlucka, vilket innebär attsamma

hållbara kan iett taget.

Talkodning

En talkodare omvandlar tal analog information till digital information
så Målettalet kan sändas digital kanal. komprimeraöver äratt atten

såtalet till lite digital information möjligt med godtagbarsom men
kvalitet.
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Terminal

radioapparat kanterminal i detta sammanhangMed en somavses
eller via fast förbindelse.kommunicera med via basstationnätet enen

frågan eller fordonsmonteradekan handbumaDet vara om
i till exempelradioapparater eller fast monterade apparater

också sändare/mottagare för styrningledningscentraler. kanDet avvara
teknisk utrustning, mätvärdesinhämtning etc.



W:
Kommittédirektiv Mä

Utredning förutsättningarna för ettav Dir
radiosystem för polisen, dengemensamt 1997:92

kommunala räddningstjänsten hälso-samt

sjukvårdenoch m.fl.

vidBeslut regeringssammanträde den 26 juni 1997.

Sammanfattning uppdragetav

ekonomiska förutsättningarnaDe för och konsekvenserna ettav
radiosystem för polisväsendet, den kommunalagemensamt

räddningstjänsten sjukvårdenhälso- och skall klargöras. särskildEnsamt
utredare tillkallas med uppgift utreda och lämna förslag tekniskatt
lösning, samverkansformer ägarfrågoma.lösning Utredarensamt en av

också föreslåskall lämplig huvudman för radiosystemet lämnasamt
förslag frnansieringsformer. Utredaren skall påslutligen lämna förslag
eventuella andra organisationer ingåskulle kunna i användar- ochsom
ägarkretsen.

Bakgrund

Kommittén för radiosamordning Komrads har med skrivelser som
inkommit till regeringen den 25 augusti 1995 och den 24 november 1995

fåbl.a. hemställt regeringens uppdrag fram underlag föratt att taom
upphandling rikstäckande infrastruktur, baserad s.k. TETRA-av en

ansågstandard. Regeringen det vid denna tidpunkt för tidigt att tavara
ställning till rikstäckande radiosystem skulle upphandlas. Denett nyttom
14 1996 regeringen därför Rikspolisstyrelsen i uppdrag efterattmars gav

Överstyrelsenhörande för civil beredskap, Socialstyrelsen och Statensav
räddningsverk, utarbeta kravspecifikation omfattar samtligaen som
verksamheters behov radiosystem inom polisväsendet, denett nyttav
kommunala räddningstjänsten sjukvården.hälso- och Regeringensamt

den 6 december 1996 Rikspolisstyrelsens Radiokom-mottog rapport
munikation för public safety.



Uppdraget

Regeringen med anledning den tekniska utvecklingen attanser av
alternativa tekniska lösningar bör jämföras med den i rapporten
Radiokommunikation för public safety föreslagna lösningen. Regeringen

ägarfrågorvidare måstebl.a. och ñnansieringsformer utredasattanser
innan stånd.eventuell upphandling kan komma tillen

särskild påEn utredare bör därför utreda och lämna förslag teknisk
lösning, samverkansformer ägarfrågoma.lösningsamt en av

Teknik och kostnader

ingåruppdraget förslagI fortsatt strategi ochatt presentera ett
fråganhandlingsplan för framtida radiokommunikation förom

polisväsendet, den kommunala räddningstjänsten och hälso- och
sjukvården.

Utredaren skall olikautreda alternativa lösningar finns för ettsom
radiosystem för polisväsendet, den kommunala rädd-gemensamt

sjukvårdenningstjänsten hälso- och och därmed särskilt beaktasamt
teknikutvecklingen. Möjligheterna utnyttja befintliga radiosystemsatt
infrastruktur i framtida kommunikationsnät ocksåskall beaktas.ett

Utredaren skall jämföra kostnaderna för de olika alternativa sätten att
lösa behovet radiosystem effekterna de olikaett gemensamt samtav av
alternativen.

framUtredaren skall utförlig kravspecifikation grundadta en en
framtagandetdetaljerad behovsanalys. Vid kravspecifikationen skallav

sårbarhetsaspekter.vid säkerhets-vikt läggas ochstor
utifrånskall framtagna föreslåUtredaren den kravspecifikationen den

lämpligaste tekniska lösningen eller kombinationen lösningar medav
tillhänsyn kostnad teknisk utveckling och regionala skillnader.och

Utredaren skall för den valda lösningen lämna förslag lämplig
finansieringsform.

ingåUtredaren skall vidare klargöra vilka organisationer bör i ettsom
radiosystem förslagoch lämna eventuella andragemensamt

ingåorganisationer och sektorer skulle kunna i användar- ochsom
ägarkretsen. Behovet möjligheternaoch till internationell samverkanav

områdetden internationella utvecklingen inom skall därvid beaktas.samt
frånUtredaren skall inhämta information Post- och telestyrelsen vilkenom

övrig användning förväntasTETRA-system i Sverige.av som



Ägarfrågan

Ãgarfrågor såväl i uppbyggnads- och investeringsfasen i driftsfasensom
bör särskilt analyseras.

Utredaren bör analysera effekterna fortsatta teknikutvecklingendenav
ägarförhållandena.och dess eventuella inverkan

föreslå ägarfråganUtredaren skall lämplig lösning lämnasamten
förslag lämplig huvudman.

Övrigt

gång frånUtredaren skall under arbetets inhämta synpunkter
ÖverstyrelsenRikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, för civil beredskap,

Statens räddningsverk, Socialstyrelsen, och telestyrelsen, SvenskaPost-
Kommunförbundet Landstingsförbundet.samt

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda redovisa regionalpolitiska konsekvensernautredare deattom

framlagda förslag 1992:50, redovisa jämställdhetspolitiskaattav om
åtagandenkonsekvenser dir. 1994:124 offentliga dir. 1994:23pröva

och redovisa konsekvenser för brottsligheten och detattom
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49. Direktivet prövaattom

åtagandenoffentliga innebär bl.a. varje kommitté skall visa hur förslagatt
leder till utgiftsökningar eller inkomstminskningar skall kunnasom

finansieras inom för totalt minskade eller oförändradesettramen resurser.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den 1 december 1998.senast
Kommunikationsdepartementet

åålâl.Kl WJGL.
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