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Handläggare, direkttelefon, RAKEL 2018-04-16 Dnr:  
 

Sjö- och Flygräddningsavdelningen 

Peter Lindquist, 010-4786499, MSISDN: 4 73-0191 
 

Kontaktvägar till JRCC i RAKEL-systemet 

Detta dokument beskriver olika möjligheter att kontakta JRCC. JRCC anvisar 
vanligen en SAR-talgrupp för varje insats. Anrop och trafik sker då öppet på denna 
talgrupp. 

Notera att det inte finns några planer att ersätta maritim VHF som huvudsystem för 
sjögående enheter. 

Anropstalgrupper för spontan samverkan 
Talgrupperna passas öppet i JRCC, dvs anrop sker muntligt (inget Call back request 
eller individanrop behövs). JRCCs namnanrop på RAKEL och VHF är Sweden 
Rescue. 

Detta förutsätter att talgrupper enligt nedan har programmerats i RAKEL-mobilen. 
För enheter som saknar talgrupperna, används individanrop enligt sista stycket i detta 
dokument. 

Talgrupperna är indelade i geografiska regioner enligt nedanstående kartor och 
rubriceras ”Sjö” respektive ”Flyg” enligt följande definition. 

Nnnn SjöAnr 
Talgrupperna används av:  

• sjögående resurser som deltar i 
sjö- eller flygräddning 

• landbaserade resurser som 
deltar i sjöräddning 

• andra resurser som önskar 
kontakt med en sjögående 
resurs i aktuellt område 

Resurser med regelmässigt 
samverkansbehov enligt ovan bör 
statiskt programmera den eller de 
av vidstående talgrupper, som 
motsvarar resursens 
verksamhetsområde. 

För sjögående resurser bör 
talgruppen i fråga även vara 
scannad. 

För samband mellan JRCC och 
sjögående resurser används 
maritim VHF om inte JRCC anvisar 
annat system, t ex RAKEL. 
 

Väst SjöAnr 

GSSI 9059060 
Inkl Vänern och 
Vättern 

Syd SjöAnr 
GSSI 9069060 

Öst SjöAnr 
GSSI 9049060 
Inkl Mälaren och 
Hjälmaren 
 

Nord SjöAnr 
GSSI 9019060 

Anropstalgrupper  ”Sjö” 
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2018-04-16  

 
Nat FlygAnr     GSSI 9019050 
Talgruppen används av 

• flygande resurser som deltar i sjö- eller flygräddning 
• landbaserade resurser som deltar i flygräddning 
• andra resurser som önskar kontakt med en flygande resurs 

Resurser med regelmässigt samverkansbehov enligt ovan bör statiskt programmera 
talgruppen, som är rikstäckande. 

För flygande resurser kan talgruppen vara scannad. 

För samband mellan flygande och sjögående används maritim VHF om inte JRCC 
anvisar annat system, t ex RAKEL. 

Det är viktigt att trafiken på anropstalgrupperna begränsas till anrop, svar på 
anrop samt i övrigt mycket korta meddelanden. 

 

Insatstalgrupper 
JRCC anvisar vanligen en SAR-talgrupp per insats. Vanligen utför SOS-central eller 
annan ledningscentral rutinmässig sammankoppling av SAR-talgrupp med annan 
talgrupp som används vid den aktuella insatsen, vanligen en RAPS-talgrupp. 

Vid insatser med många enheter eller intensiv radiotrafik, bör trafiken på den 
kombinerade talgruppen begränsas och omfatta endast sådant som rör samverkan. 

Alla ytenheter och flygande enheter bör ha dessa talgrupper statiskt programmerade i 
sina RAKEL-mobiler. 

Landbaserade resurser som regelmässigt deltar i sjöräddning eller flygräddning bör 
statiskt programmera nedanstående talgrupper.  

Sjöräddning 
Nat SAR-21 9072061 
Nat SAR-22 9072062 
Nat SAR-23 9072063 
Nat SAR-24 9072064 
Nat SAR-25 9072065 
Nat SAR-26 9072066 
Nat SAR-27 9072067 
Nat SAR-28 9072068 
Nat SAR-29 9072069 

Flygräddning 
Nat SAR-31 9073061 
Nat SAR-32 9073062 
Nat SAR-33 9073063 
Nat SAR-34 9073064 
Nat SAR-35 9073065 
Nat SAR-36 9073066 
Nat SAR-37 9073067 
Nat SAR-38 9073068 
Nat SAR-39 9073069 

Individanrop till JRCC 

För de resurser som saknar ovan beskrivna anropstalgrupper, kan istället 
individanrop ske till ISSI 473000. 

SDS och Status till JRCC 

Adressen är GSSI 9473000. 
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