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E Erfarenheterna lrån inträffade have-
rier och tillämpningsövningar i bas-
räddningstjänst visar att det föreligger
stora svårigheter att leda räddningsper-
sonalen för samordnade insatser p g a
den höga bullernivå som råder på en ha-
veriplats.

Vidare kan haveriplatsens geogra-
fiska utbredning medföra att persona-
len kommer utom hörhåll lör varandra.
I de fall det är nödvändigt att angripa
det brinnande föremålet från olika håll
samtidigt kan även ögonsambandet gå
förlorat.

Ett sätt att effektivisera basrädd-
ningstjänsten är att tillföra räddnings-
styrkan för verksamheten anpassad
sambandsutrustning.

Omfattande prov har utförts vid
F I4/BBS med olika typer av sändta-
gare och kringutrustning med inrikt-
ning att åstadkomma en radiosystem-
lösning, som uppfyller de taktiska kra-
ven.

Idag disponerar FMV en lämplig ut-
rustning med den militära benämningen
RA 162 MT (MT: Med Tillbehör).

Under flera år har utprovningsverksamhet bedrivits för att
åstadkomma ett radiosystem anpassat för ledning av bas-
räddningstjänsten i samband med främst haverier.

Radioutrustningen skall ingå i FV räddningsterrängbil
typ 1 (4112) och är att betrakta som "en komponent" i sy-
stemmålsättningen för fordonet ifråga.

RA 162 MT omfattar: av kravet på bra radiosamband i en

O Sändtagare RA 162 med batterimo- bullrig miljö' Vunna erfarenheter är

dul 162 mycket goda.

o väska RA ,62 "^i:äjåliil:i:::il:'ii,;f"l'tliiirlO Laddningsenhet DC 162. Batterilad- Sändtagarna förvaras (underhållslad-
dare 24V r<ir.n,ro".,1o,] 

r. ,. , . :::]" ;:Tffi:: "';ilå:Xi::ll:h"ä:O Laddningsenhet AC 162. Multilad- il. Talutrustningarna Uare, under
dare220 v för elnät samt t;åt,nu.nu, som kan förvaras i fordonet

O Talutrustning 162. för att medge snabb påtagning av RA
r62 MT.

Sändtagarna arbetar på frekvensen RA 162 MT utsändes till förbanden
448,500 MHz. I talutrustningen ingår under I kv 1986. Fullständig informa-
hjils.sbensmikrofon, som vilar mot fon- tion framgår av FMV skr 1985-04-24
tanellen. Inom FV är det premiär lör FSYST M395:39/8-5. I
denna mikrofontyp. Valet är föranlett Text..Göte Holmgren, FMV:FSystS)

RATGBIL TYP 1 (41 12}

4 Markteleenheter Huvuduppgifter
Centralenheter och markteleenheter inom resp verkstadsförvaltning finns huvud- VF har löljande huvuduppgifter inom
sakligen på följande platser. markteleområdet.

Utföra förebyggande och avhjäl-
pande underhåll på bruksenheter och
utbytesenheter efter beställning från de
lokala förvaltningsledningarna. Svara
för materielvård, iellokalisering och
byte av utbytesenheter för obemannade
anläggningar i drift och för beredskaps-
och förrådsuppställd materiel. Utföra
modifieringar och installationer samt
biträda de lokala förvaltningsledning-
arna och de främrc underhållsresur-
serna med tekniskt stöd.

Medverka i reservmaterielförsörj-
ningen efter särskilda rutiner. Kunna
utgöra tekniskt och administrativt bi-
träde åt FMV vid t ex uppföljning, be-
arbetning och rapportering avseende
underhållsverksamheten samt kunna
medverka vid materielanskaffning, ut-
provning m m. VF ska även kunna ge-
nomföra beredskaps-, mob- och krigs-
planläggning samt medverka vid utbild-
ning av värnpliktig teknisk personal. I
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