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Tidskriften utkommer med 
10 nr om året. 

 
 
är medlemsblad för Karlskoga Radioklubb,  
SK4KR. 
 
Notiser och meddelanden mottages tacksamt till 
nedanstående adress: 
Red. c/o Öman,  
Valåsen Gamla Jägmästargården 55  
691 94 Karlskoga.  
E-post: karin.oman@oreline.net.  
Hemsida: www.SK4KR.se  
 
Klubbens officiella adress: 
Karlskoga Radioklubb  
c/o Johansson, Saravägen 27, 
691 54 Karlskoga 
 
(Plusgirokonto: 92 50 96 – 0. Karlskoga Radioklubb.) 
 

(Omslagsbild: Utsikt från klubbens repeater. 
Fotogr. Ur Hembygdsfören. Saml.) 

 
Det här numret innehåller:                     sid             
Kalendern     3 
Red:s funderingar SM4UKV        3 
Mötesprotokoll för augusti SA4 BDY        4                  
Rakel SM4TFE          5 
Annons                                                                            RadioLand    8-9 
Annons Limmared       10 
Annons Mobinet          11 
Annons   Media City i Värmland AB 12 

 
(Ni som får QSP på nätet: Gå upp i förstoring, när Ni tittar på bilderna!  

Det är dom värda!) 

 
Deadline för nästa QSP den 20 oktober  2013 
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 Kalendern: 
 
Torsdag   13 10 03 19.00 Månadsmöte, Klubblokalen. 

SA4 BDY berättar om samband. 
Diskussion om samband. 

   
    

Första o. tredje 
lördagen varje månad 

9.00 SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz 

Varje söndag 09.00 SSA-bullen över Sunne- 
repeatern, 145.775 
Op. SM4HBG Rolf  

Varje söndag 09.30 … träffas vi som vill motionera våra 
kortvågsstationer på 3,7585 MHz +/- 
QRM i en liten ring. Välkommen att 
delta! 

Varje söndag 10.00 Lokaltrafiknät Karlskoga 
Radioklubb, SK4KR, 145.750        

Op. SM4PKA Sven-Erik 

Varje söndag 
19.00 Marknätet över repeatern, 145.600                     

Olika operatörer 

Tester:  2m/ 70cm/ kvartalstest /  Upplysn. hos –RPP el. –RPQ 

                                  
 Red:s funderingar  

 
Nu är höstarbetet igång och månadsmötena har börjat ”rulla 
på”.  Vi försöker att bjuda på ett program varje gång vi 
träffas! 

Det behöver ju inte vara några väldiga arrangemang, och när medlem-
marna i klubben ställer upp och berättar om särskilda företeelser inom vår 
hobby – då kan det bli riktigt bra! Som nu sist, när SM4TFE gav en 
imponerande redogörelse för Rakel, det gemensamma kommunikations-
systemet för ambulans – räddningstjänst – polis – och några till. Vi för-
undrades över hur man alls kunde lära sej systemet! Men det var en snygg 
presentation! Tack! Nu ser vi fram emot nästa månadsmöte… med BDY!  
Se kalendern.                                          Väl mött! Red./ UKV Karin 
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Mötesprotokoll september 
 

 
Protokoll fört vid månadsmöte 130905 SK4KR       
 

Närvarande: 
SM4RHU,RPP,RPQ,IQA,IHY,UKV,TFE,POF,XUW,XBC,SA4AVQ,
BDY,BKJ 
 
§1 Mötet öppnades  

§2 Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes 

§3 Den ekonomiska rapporten visade att för stunden är kassan 
stabil och att bidrag från Vuxenskolan börjat komma in. 

§4 Rapporter: En del  radiosamband har genomförts i sommar och 
medlemmar har deltagit i andra klubbars samband. 

§5 Övriga frågor: 

a) Under sommaren har ingen större aktivitet på Lunedet 

genomförts. 

b) Inget deltagande i Granbergsdal i år. 

c) En genomgång av radiosamband med diskussion sker 

3/10. SA4BDY tar lite om hur SL3ZYE lade upp sina 

samband. 

§6 Mötet avslutades med info om RAKEL av SM4TFE 
  

 
Vid pennan 

Hans Modin SA4BDY 
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RAKEL 
 
Alla har väl hört talas om Polisens nya radiosystem, RAKEL 
(RAdioKommunikation för Effektiv Ledning). Jag tänkte ge en kort 
information om det jag vet, eftersom jag jobbar på Ambulansen, och vi 
också använder RAKEL. 

RAKEL går under den världsomspännande digitala radiostandarden 
TETRA (TErrestial Trunked RAdio), och är något omarbetad av MSB 
(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) för att passa de sam-
hällsviktiga organisationer i Sverige som är användare. Dessa inklu-
derar Polisen, Räddningstjänsten, Ambulansen, Kriminalvården, Tull-
verket, Fortum (elektricitet är ju samhällskritiskt), militären m fl. 
Kärnkraftverken har också RAKELterminaler men har även egna 
TETRAnät. Våra grannländer (Norge, Danmark, Finland, Tyskland, 
England....) använder också TETRAnät, just nu pågår en del tester 
med internationell kommunikation mellan dessa nät. Pga. olika länders 
anpassningar av TETRA är det inte helt problemfritt, men det är på 
väg att lösas. 

RAKEL ersätter många gamla analoga radiosystem med ett enda 
digitalt radiosystem. Det innebär att alla RAKELanvändare kan nå och 
samarbeta med varandra. Speciellt i mitt jobb är detta viktigt, att kunna 
prata med polisen och räddningstjänsten vid gemensamma insatser, t 
ex trafikolyckor. RAKEL använder frekvenser mellan 360 och 400 
MHz. 

RAKEL är uppbyggt ungefär som ett mobiltelefonnät. Det består av 
växlar och ett stort antal basstationer. De större basstationerna (s.k. A-
noder) är hårdkopplade till växlarna (med t ex fiberanslutning), de 
mellanstora och mindre (B- resp. C-noder) kan ha fiber eller radiolänk. 
A- och B-noder har minst en veckas generatordrift som reservkraft, 
medan C-noderna har ett dygns batteribackup. Var dessa basstationer 
står är hemligt pga. risken för sabotage. 

Varje RAKELterminal (det finns fordonsterminaler och handtermi-
naler) har en inbyggd GPSmottagare, och kan skicka sin position till 
en operatör (t ex SOS-centralen). Varje RAKELterminal har också ett 
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eget unikt IDnummer (jämför telefonnummer), ett sk ISSI (Individual 
Short Subscriber Identity). Med detta nummer kan man nå vilken 
RAKELterminal som helst, det är inte begränsat på något sätt. 

I växlarna kan man även lagra sk funktionsnummer, MSISDN (Mobile 
Station International Subscriber Directory Number), som fungerar som 
ett alias. Varje terminal kan samtidigt ha ett ISSI, vara kopplad till 5 
olika MSISDN och dessutom nås via ett vanligt telefonnummer. Så det 
finns mycket att grotta ner sej i. 

ISSI består normalt av 6 siffror, MSISDN av 7 siffror. Det är dessa 7 
siffror som polisbilar, räddningstjänstens fordon och ambulanser är 
märkta med. Den första siffran är organisationstillhörighet, där Polisen 
har 1, Räddningstjänsten har 2, Sjukvården har 3 och Kommunen har 
4. De två följande siffrorna betecknar länet. Örebro län har 23, 
Värmlands län 22 osv. Alla fordonsterminaler slutar med siffran 0, och 
de bärbara terminalerna med siffror 1-9. Så t ex har en ambulans i 
Karlskoga numret 3239210 (9 står för ambulans, 2 för näst största 
staden i länet och 1 för den första enheten), och den andra ambulansen 
i Karlskoga 3239220. De bärbara enheterna heter då 3239211, 
3239212 och 3239213 resp. 3239221, 3239222 och 3239223. 

RAKEL använder sej av TDMA (Time Division Multiple Access) där 
varje radiokanal delas in i 4 tidsluckor. Man kan alltså skicka 4 
informationsströmmar på varje kanal. Den första tidsluckan är en 
kontrollucka, för att överföra viss digital information, som vilka 
talgrupper man använder (mer om detta senare), korta meddelanden, 
identitet etc. De tre därpå följande tidsluckorna används för att över-
föra tal eller data. Det betyder att man kan ha tre olika samtal samtidigt 
på en radiokanal. Talet delas upp i små paket och skickas iväg med 
små intervaller. Mottagaren packar sedan upp dessa paket och sätter 
ihop dem till tal igen. Så tittar man på en basstation så kommer först 
ett kontrollpaket, sedan det första paketet från samtal nr 1, det första 
paketet från samtal nr 2, det första paketet från samtal nr 3, sedan det 
andra kontrollpaketet, det andra paketet från samtal nr 1, det andra 
paketet från samtal nr 2, det andra paketet från samtal nr 3 osv. Dessa 
paket är väldigt små och tar kort tid att sända, vilket gör att talet 
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uppfattas som helt flytande utan något avbrott. Dessutom komprimeras 
talet under packningen (och expanderas vid uppackningen) så data-
paketen blir betydligt mindre än vad de annars skulle bli. Det finns 
även en analysering av själva ljudströmmen, där ”omänskligt” tal 
sorteras bort. T ex om man står vid en motor/maskin som väsnas 
väldigt mycket, så kommer inte det oljudet att överföras, utan talet 
hörs klart och tydligt utan oväsen hos mottagaren. 

Man kan sortera in RAKELsamtal i tre olika grupper: Gruppsamtal (en 
sänder, alla andra lyssnar), Individsamtal i semi-duplex och Individ-
samtal i full duplex. Individsamtalen sker då förstås enbart mellan två 
terminaler, ingen annan hör något av samtalet. Gruppsamtal påminner 
om vanlig analog radio. Alla som ligger på samma talgrupp (jämför 
analoga kanaler) kan höra samtalet. Dessa talgrupper identifieras med 
ett GSSI (Group Short Subscriber Identity) vilket motsvarar 
kanalnummer i den analoga världen. I växlarna ligger en accesslista 
som har koll på vilka terminaler som har tillgång till vilka talgrupper. 
GSSI börjar alltid på 9 och har 7 siffror, så det finns rätt många 
talgrupper.... Dels har varje organisation sina egna talgrupper, dels 
finns det nationella talgrupper där olika organisationer kan samtala 
med varandra (kom ihåg att individsamtal fungerar alltid mellan två 
terminaler oavsett tillhörighet). De olika organisationerna kan även 
tillåta andra organisationers terminaler access till de egna tal-
grupperna. T ex har vi på ambulansen erbjudit våra angränsande läns 
ambulanser tillgång till en del av våra egna talgrupper, för att kunna 
samarbeta över gränserna. 

Det går även att skicka korta textmeddelanden, SDS (Short Data 
Service) mellan terminalerna, ungefär som SMS. Varje terminal har 
även en orange knapp, som används för Överfallslarm. Den är 
programmerbar, vad som ska hända när någon trycker på denna 
bestämmer organisationen själv. De bärbara terminalerna har även en 
del specialfunktioner, t ex om apparaten blir liggande en viss tid 
skickas ett meddelande till en operatör, om terminalen inte har använts 
på en viss tid skickas ett meddelande etc. Dessa funktioner är inte 
något vi använder, men t ex polisen/väktare/ensamarbetare kan ha 
nytta av detta.                 / SM4TFE Kent 
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Föreningsbrev 
c/o Gunnar Nordqvist  
Klarbärsvägen 81  
69147 Karlskoga 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          (Betald annonsplats) 
 

 

 
 

Media City i Värmland AB 

 
 
 
 

 
 
Höstsignalerna är här. 
Fast det handlar kanske 
mer om singla än signal. 
För nu ska dom ner. 
Allihop. 

Glad höst! 


