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      Pressmeddelande 22/10 2007 

Eltel uppgraderar fjällradiosystem på uppdrag av Rikspolisstyrelsen   
   

Svenska fjällen säkrare – sista etappen av fjällradioutbyggnaden 
ger radiotäckning från Dalarna till Treriksröset 
 
Infranetföretaget Eltel Networks säkerställer kommunikationen i svenska fjällen genom att, på 
uppdrag av Rikspolisstyrelsen, uppgradera fjällradiosystemet i Västerbotten och Dalarna. 
Arbetet är påbörjat och from maj 2008 kommer ca 95 solcellsdrivna hjälptelefoner och 
basstationer att finnas tillgängliga för trafik .  
 
Målet med uppgraderingen av systemet är att göra den svenska fjällvärlden säkrare och möjliggöra 
kommunikation vid insatser i fjällvärlden. Den ständigt ökande turismen och hårda 
väderleksförhållanden ställer höga krav på kommunikationsutrustningen. För de personer som vistas 
ute på fjället förbättras nu säkerheten på två sätt, dels genom tillgång till hjälptelefoner, men även 
genom att säkerställa radiotäckning på fjället för polisiära insatser. Den nya lösningen ger snabb och 
säker uppkoppling till polisen som kan påkalla fjällräddning.  
 
– Vi är jätteglada för det utvidgade förtroendet.  Vi har tidigare levererat motsvarande uppgradering i 
andra delar av fjällvärldens såsom i Norrbotten och i Jämtlands län. Vi tar oss an uppdraget med att 
säkerställa säkerheten i de svenska fjällen stort engagemang, säger Thorbjörn Sagner på Eltel 
Networks. 
 
- Vi är mycket nöjda med att kunna göra denna upphandling eftersom fjällkedjan får ett modernt och 
enhetligt system. Vi har tidigare infört samma teknik i Norrbotten och Jämtlands läns fjällvärld och har 
goda erfarenheter av systemet, säger Lars Malmquist vid Rikspolisstyrelsen, Nationell radio. 
  
Hela fjällradiosystemet omfattar ca 95 Hjälptelefoner, den senaste utbyggnaden som omfattar 
Dalarna och Västerbotten omfattar drygt 25. Alla Hjälptelefoner är radioanslutna och drivs av solceller 
och batterier. Systemet är uppbyggt kring ett antal elanslutna eller solcellsdrivna relästationer som i 
sin tur kommunicerar med ett antal reläbasar. Radiosystemet bygger på Radiosystem 2000 som finns 
i övriga delar av Polisens nationella radionät S70M. Eltel Networks uppdrag är en del i arbetet med att 
bygga ut och säkerställa säkerheten i fjällvärlden, med radiosamband och hjälptelefoner. Eltel står för 
en total leverans, inklusive projektledning, projektering, installation liksom framtagning av 
dokumentation. 
 
För mer information kontakta:  

Maria Hagelberg, Informationschef, 0705 92 92 23 eller maria.hagelberg@eltelnetworks.com 

 

Om Eltel Networks 

Eltel Networks är Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. 

Med sina närmare 7000 medarbetare verkar Eltel Networks för att göra Europa starkare, tryggare och säkrare genom att tillhandahålla 

effektiva och innovativa lösningar. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2500 anställda 

fördelade över hela landet. Läs mer på www.eltelnetworks.se 

 

Eltel Networks i korthet 

• Anställda: 8300 varav ca 2500 i Sverige 
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• Huvudägare: 3I 

• Koncernchef: Tuomo Rönkkö 

• Sverige- och norra Europachef: Axel Hjärne 

• Omsättning (2006): 7,5 miljarder SEK, varav ca 3 miljarder i Sverige 

• Verksamhetsområden: Fast- och mobiltelefoni, Distributionsnät, Regionnät, Stamnät, Fjärravlästa elmätare (AMR), Stadsnät, 

Fastighetsnät, Järnväg, Luftfart och Public Safety 

• Kunder: Teleoperatörer, energibolag, kommuner, blåljusmyndigheter, Vägverk, Banverk, Luftfartsverk och större fastighetsbolag 

 


