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Remissvar avseende Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

För Kustbevakningen är ett väl fungerande kommunikationssystem en nödvändighet för att 
kunna utföra myndighetens verksamhet. Verksamheten bedrivs inom Sveriges sjöterritorium 
och ekonomiska zon samt på land i anslutning till dessa vatten. Vad gäller sjöar, kanaler och 
vattendrag omfattar verksamheten enbart Vänern och Mälaren samt i fråga om 
miljöräddningstjänst också Vättern. Detta innebär att Kustbevakningens arbete i mycket hög 
grad bedrivs till havs, med sjögående enheter såväl som med flygande enheter. 

Idag täcker Rakel inte hela Kustbevakningens verksamhetsområde utan Kustbevakningen 
använder även andra lösningar för kommunikation, vilket kan inkludera 
satellitkommunikation men även andra maritima lösningar (såsom VHF). Kommunikation 
med samverkande myndigheter sker då ibland via Kustbevakningens ledningscentraler men 
ibland även på ad hoc basis (t.ex. vid större operationer). 

Det är viktigt för Kustbevakningen att kommunikationslösningen täcker i vart fall det område 
som idag täcks av Rakel, vilket framför allt är viktigt i en förlängning om/när Rakel ersätts. 
Kustbevakningen ställer sig dock frågande till om inte täckningen för havsbandet minskar 
jämfört med dagens täckning bl.a. i och med den högre frekvens som utredningen föreslår. 

Det vore eftersträvansvärt att lösningen även täcker andra delar av Kustbevakningens 
verksamhetsområde, både till havs och i luften. I utredningen, s. 187, anges att 
”kommunikation Air-Ground-Air liksom full täckning av territorialvattnet förutsätter 
särskilda anpassningar och har inte heller inkluderats”. Kustbevakningen har förståelse för 
utredningens ställningstagande men vill ändå påpeka att Air-Ground-Air och täckning av 
territorialvattnet samt andra havsområden är angeläget för Kustbevakningen med tanke på att 
det är i dessa områden Kustbevakningens dagliga arbete pågår. Vidare är möjligheterna till en 
väl fungerande kommunikation avgörande för Kustbevakningens uppgifter inom 
totalförsvaret.

I den mån det inte är möjligt att täcka hela Kustbevakningens verksamhetsområde är det 
viktigt att kommunikationslösningen kan integreras med andra lösningar (t.ex. 
satellitkommunikation). Precis som i andra kommunikationslösningar ställer en sådan lösning 
krav på säkerhet och robusthet för att fungera i t.ex. krissituationer men även för att 
säkerställa Kustbevakningens möjlighet att på ett effektivt sätt kunna bedriva verksamhet och 

mailto:registrator@kustbevakningen.se
http://www.kustbevakningen.se/


samverka med andra myndigheter. En del av Kustbevakningens verksamhet sker även utanför 
svensk jurisdiktion och kommunikationslösningen behöver därför även kunna anpassas för en 
internationell operabilitet. 

Kommunikationsutrustningen måste kunna flygsäkerhetscertifieras för att kunna installeras i 
Kustbevakningens flygplan.

Beroende på hur kommunikationslösningen kommer att införas eller slutligen se ut kommer 
detta sannolikt leda till ökade kostnader för Kustbevakningen. 

----------

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Lena Jönsson. I ärendets handläggning 
har deltagit systemingenjören Anders Johansson, chefen för IT-avdelningen Patrick Borén, 
samordnaren för metodutveckling Yngve Debourg, biträdande chefen för operativa 
avdelningen Kenneth Neijnes och verksjuristen Helen Johansson, föredragande.

Lena Jönsson

                                                                                       Helen Johansson
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