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Sammanfattning
Ett vapensystem behöver ha förmågan att verka i alla slags miljöer. Användaren av
systemet har sällan möjlighet att själv välja den miljö som systemet blir utsatt för. Detta
ställer krav vid utvecklingen av vapen och tillbehör, att dessa är väl anpassade mot
användaren och de påfrestningar som produkten blir utsatt för. Soldaten bär idag med
sig en allt större mängd personlig materiel, vilket medför att den individuella rörligheten
och uthålligheten minskar. För att motverka detta behöver materielen vara modulerbar
efter soldatens behov så att buren vikt minimeras och kan bäras på ett optimalt sätt.
Studien har utförts på uppdrag av FMV vid sektionen för soldatburna vapensystem.
Arbetet berör vapentillbehören till Försvarsmaktens medeltunga kulspruta, Ksp 58.
Uppgiften har varit att analysera de befintliga tillbehören och sammanställa
förbättringsförslag för dessa. Därtill skulle även ett nytt koncept för ett bärsystem för
ammunition tas fram. Underlag för kravspecifikationer har främst arbetats fram genom
analys av tidigare utförda försök och rapporter, men även med hjälp av samtal med
individer från FMV och Försvarsmakten. Vid framställningen av koncept har problemet
delats upp i mindre enheter i linje med Ulrich och Eppingers produktutvecklings teorier.
Utvärdering av koncepten har sedan skett med hjälp av Pugh matriser.
För att validera de lösningar som presenterats i konceptet har försök utförts.
Resultatet består av dokumenterade förslag till förbättringar när det gäller de befintliga
tillbehörens samt en beskrivning av det koncept för bärsystemet som tagits fram.
Konceptbeskrivningen kompletteras med en CAD-model i Solidworks för att tydliggöra
utseende och funktion med större noggrannhet. Tyngdpunkten i konceptet har varit att ta
fram en modulär och flexibel lösning.
Nyckelord: Ksp 58, Vapentillbehör, Bandväska, Produktutveckling,
Konceptframtagning
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1 Inledning
Kapitlet redogör för bakgrund, mål och syfte för studien. Vidare så presenteras även de
metoder som använts under arbetets gång.

1.1 Försvarets Materielverk
Försvarets materielverk är en civil oberoende myndighet under ledning av
Försvarsdepartementet. Myndigheten återfinns på ett 40 tal olika platser i Sverige, men
med huvudkontoret och ledning placerat i Stockholm. FMV försörjer främst
Försvarsmakten med teknik, material och tjänster. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är
att tillgodose Försvarsmaktens förmågebehov genom offentlig upphandling av materiel
och tjänster.1

1.2 Bakgrund
Kulspruta 58 är en medeltung kulspruta som idag återfinns inom hela försvarsmakten.
Internationellt klassas vapnet som ”General purpose machine gun” och används av
flertalet nationer runt om i världen. Vapnet infördes i Försvarsmakten 1958 och har
sedan dess uppdaterats till nya versioner allt eftersom. Tillbehören har av kostnadsskäl
inte inkluderats i uppdateringarna och är därmed äldre och sämre anpassade till dagens
verksamhet. Som del i ett större moderniseringsprojekt vill FMV nu se över möjligheten
att höja nivån på vapentillbehören för att bättre passa de behov som ställs på soldaten
och systemet idag. Förutom att se över de befintliga tillbehören vill FMV även
undersöka möjligheten att införa ett nytt bärsystem för ammunition. 2

1.3 Problembeskrivning
De tillbehör som ingår i Ksp 58 systemet är inte uppdaterade till samma version som
vapnet. För att höja nivån på vapensystemet som helhet behöver tillbehören uppdateras
för att uppfylla de behov som finns i Försvarsmakten. Idag saknas det även ett bra sätt
för soldaten att på ett smidigt sätt bära med sig den ammunition som behövs till vapnet.

1

FMV, Om FMV

2

Muntlig källa: Ingelshed Anders, FMV

1

1.4 Mål och syfte
Syfte med arbetet är att ta fram förbättringsförslag till de befintliga tillbehör som ingår i
vapensystemet samt att ta fram ett koncept till ett nytt bärsystem för ammunition.
Tillbehören som omfattas är pipfodral, bandlådor, kassett, bandväska, transportlåda och
verktygsfodral med verktyg.
För att uppnå detta har uppgiften delats in i tre stycken delmål.
•

Leverera kravsammanställning, systemdefinition och gränsytespecifikation för de
tillbehör som ingår i vapensystemet. Dokumentationen skall följa den standard
(FMV VHL) som används vid FMV.

•

Analysera och utvärdera de befintliga tillbehören till Ksp 58 och ta fram förslag till
förbättringar.

•

Leverera en konceptlösning på ett nytt modulärt bärsystem för bandad 7.62
ammunition.

1.5 Avgränsningar
Under arbetet med koncept framställdes ingen prototyp på grund av den korta
tidsperioden som arbetet sträckte sig över. Vidare kommer arbetet främst att rikta sig
mot de tillbehör som används då vapnet är markgrupperat och inte sittandes i fordon.

1.6 Metod
I arbetet med studien har ett flertal olika metoder använts för att ta fram det redovisade
resultatet, dessa metoder presenteras nedan.

1.6.1 Litteraturstudie
För att sammanställa information inom ämnet gjordes initialt en litteraturstudie i
projektet. Syftet med litteraturstudien var att inhämta kunskap till de bilagor som
framställdes samt att skapa en bas för utvecklingen av konceptet för bärsystemet.
Eftersom att vapensystemet skräddarsyddes till Försvarsmakten när det antogs, är
informationen om det begränsad till Försvarsmakten och FMV. Därför har majoriteten
av litteraturen som studerats främst hämtats från Försvarsmaktens bibliotek och arkiv.
Tidigare försöksrapporter från vapensystemet har också studerats. Utöver det har även
informations inhämtats från externa källor för att skapa en större förståelse för
tillverkningsmetoder och konceptgenerering. Resultataret av litteraturstudien kan främst
ses i de dokument som har framställts (kravsammanställning, systemdefinition och
gränsytespecifikation) och finns bifogade rapporten.
2

1.6.2 Funktionsanalys
Vid framtagning av förbättringsförslag för de befintliga tillbehören började arbetet med
en funktionsanalys av de tillbehör som används i systemet idag. Detta för att klargöra
vilken funktion varje enskilt tillbehör har i systemet som helhet. Funktionsanalysen
resulterade i en grafisk presentation över de tillbehören och dess interna gränsytor mot
varandra. Grunden för funktionsanalysen var den tidigare utförda litteraturstudien samt
erfarenheter från min tidigare anställning inom Försvarsmakten.

1.6.3 Konceptgenerering
Framtagning av koncept skedde med hjälp av Ulrich och Eppingers
produktutvecklingsteorier. Dessa teorier bygger på att konceptet delas upp i mer
lätthanterliga delprojekt. På detta viss fås ett koncept med mer djup i detaljerna.
Utvärdering av koncepten som framtogs utfördes med hjälp av Pugh-matriser.

1.6.4 Validering
För att utvärdera rimligheten i de koncept som framtagits utfördes praktiska försök.
Dessa gjordes för att säkerställa att det koncept som utvecklats verkligen fungerar i
praktiken.

1.6.5 Modellering
För att tydliggöra konceptet för utomstående har en visuell CAD-modell tagits fram
med hjälp av Solidworks. Cad-modellen är inte tänkt som ett komplett
tillverkningsunderlag, utan mer ett verktyg för att visualisera modellen vid eventuell
upphandling.
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2 Teori
Kapitlet redogör för den teori som använts i studien. Informationen kommer till stor del
från den litteraturstudie som tidigare genomförts.

2.1 Ulrich och Eppinger
Ulrich och Eppingers teorier, när det kommer till konceptgenerering, bygger på att
problemet skall delas upp i mindre delar. Lösningar skall sedan arbetas fram för varje
delproblem för sig. Denna uppdelning gör konceptgenereringen mer hanterbar vid större
projekt. Figur 1 nedan visar de fem steg som ingår i processen, därefter följer en
förklaring av varje steg. 3
Förtydliga problemet

Interna Idéer

Externa idéer

Utforska systematiskt

Reflektera
Figur 1. Föreställer Ulrich och Eppingers femstegsprincip.

1. Förtydliga problemet
Det första steget är att definiera problemet och skapa en god förståelse för uppgiften
inom gruppen. Därefter delas problemet upp i mindre bitar. Uppdelningen sker genom
att huvudproblemet delas upp i enskilda funktioner som tillsammans bildar konceptet.
Lösningen för varje enskild funktion arbetas sedan fram var för sig.
2. Söka externa idéer
Externa idéer hittas utanför projektgruppen. Detta steg syftar till att ge en god inblick i
vad som redan existerar på marknaden och de lärdomar som kan dras därifrån. Riktlinjer
för detta steg är att söka idéer genom intervjuer med produktens användare, befintliga
patent och genom kontakt med experter.

3

Ulrich & Eppinger, 2008, Kap. 6
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3. Söka interna Idéer
Interna idéer sökes inom projektgruppen. Riktlinjer för detta steg är att ta fram så många
koncept som möjligt, även sådana som kan anses vara omöjliga att förverkliga. Det är
även rekommenderat att använda sig av hjälpmedel, både grafiska som fysiska modeller.
4. Utforska systematiskt
Det fjärde steget i processen syftar till att organisera de koncept som har tagits fram.
Detta för att göra idéerna mer hanterbara. Detta kan göras genom att idéerna grupperas i
grenar likt ett träd eller med hjälp av en morfologisk matris. I en morfologisk matris
ställs delproblemen upp och lösningarna radas upp efter varje delproblem.
5. Reflektera
Reflektionen syftar till att försäkra sig om att samtliga lösningsvägar är utforskade.
Ulrich och Eppinger betonar att det är av stor vikt att alla idéer har undersökts och att
alla medlemmars idéer har tagits upp ordentligt.

2.2 Pugh-matris
Pugh matrisen togs fram av den skotske professorn Stuart Pugh som en metod att
utvärdera koncept. Metoden bygger på att koncepten utvärderas mot varandra med hjälp
av ett antal viktade parametrar. I varje matris utses ett koncept som referens var mot de
andra koncepten utvärderas mot. Betygssättningen sker med +/- beroende på om
koncepten är bättre eller inte än referenskonceptet. Det koncept som får minst poäng
med hänsyn till viktningen plockas bort, men för att inte gå miste om goda idéer kan
delar ur det konceptet lyftas över till de andra. Denna cykeln repeteras fram till dess att
ett koncept valts ut.4

4

Bergman & Klevsjö, 2012, s. 113
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2.3 Bar-tack
Bar-tack är en sömteknik som används för att förstärka sömmar i punkter som utsätts för
stora påfrestningar. Sömmens goda egenskaper gör att den frekvent återfinns i jeans och
väskor. Framförallt används den ofta för att sy fast remmar i väskor. I serieproduktion
lämpar sig inte sömmen att sys med vanlig maskin då detta är tidskrävande. Istället
används idag speciella symaskiner som enbart syr bar-tack sömmen. Sömmen är
uppbyggd på det viset att materialet först sys samman med raka sömmar, därefter
fixeras sömmen genom korta sömmar som sys över de första stygnen med en vinkel på
90 grader. När sömmen används för att sy fast remmar sys den oftast i formen av en
fyrkant med ett kryss mellan hörnen. Om sömmen utsätts för mycket stora påfrestningar
förstärks även ändarna på Bar-tack sömmen. Figur 2 nedan illustrerar hur sömmen sys
för hand. 5

Figur 2. (Vänster) Figuren illustrerar hur en Bar-tack söm sys för hand.6
Figur 3 (Höger) Figuen visar ett molle-system applicerat på en ficka.7

2.4 Molle
Molle står för ”Modular Lightweight Load carrying Equipment” och är från början en
militär standard för att montera fickor och tillbehör på västar och bärsystem. Systemet
fungerar så att komponenter vävs fast i varandra med hjälp av remmar. Gränsytan består
av remmar med bredden 1 tum som är monterade med 1 tums mellanrum horisontalt.
Remmarna sys sedan fast med vertikala sömmar med mellanrummet 1.5 tum som ses i
figur 3. 8
5

Germaine, Whafi, How to sew a Bar tack

6

University of Nebraska, EC55-405 Arrowhead and Bar Tack

7

5.11 Tactical, 6.6 Pouch

8 Advanced

survival guide, Molle and Palls explained
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2.5 Antropometri
Antropometri är en gren under ergonomi som berör människans kroppsliga
uppbyggnad. Antropometriska data kan delas upp i två stycken underkategorier. Det är
strukturella mått, som beskriver kroppsmått mellan olika punkter på kroppen samt
funktionella mått, som beskriver kroppens funktion såsom räckvidd. Den
antropometriska datamängden approximeras som en normalfördelning. I
produktutveckling är antropometri ett vanlig inslag och används för att anpassa
produkter till olika användargrupper. Beroende på vilken användargrupp som avses
begränsas måtten genom percentilgränser för män och kvinnor. Ska en produkt
tillverkas för en användargrupp med stor variation brukar intervaller ligga vid 5:e och
95:e percentilen.9

2.5 Funktionsanalys
Funktionsanalys är ett verktyg inom produktutveckling för att beskriva ett problem eller
en egenskap i större detalj genom att dela upp problemet i mindre komponenter.
Uppdelningen görs i form av en hierarkisk pyramid eller ett träd. Längst upp i hierarkin
återfinns huvudfunktionen som är den önskade egenskapen. Huvudfunktionen är i sig
uppbyggd av ett antal delfunktioner som tillsammans bildar huvudfunktionen.
Delfunktioner beskriver flöden i form av energi, material eller information. Varje
delfunktion är nödvändig för att huvudfunktionen skall fungera. Delfunktionerna kan i
sin tur vara uppbygga av underfunktioner, detta är dock inget krav för att systemet skall
fungera. Djupet och antal funktioner skiljer sig efter projekt och behov.10

9

Högskolan i Skövde, Vad är antropometri

10

Imperial London, Function Analysis
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3 Befintligt System
Kapitlet förklarar vapensystemet så som det ser ut idag och hur det används samt vilka
tillbehör som ingår i systemet.

3.1 Historik
Kulspruta 58 utvecklades av Fabrique Nationale i Belgien i samarbete med dåvarande
Arme förvaltningen som senare omorganiserades till Försvarets materialverk.
Kulsprutan infördes i Försvarsmakten 1958 och ersatte då den äldre kulsprutan, Ksp M/
36. Vid införandet var vapnet avsett för ammunition i kaliber 6.5 x 55mm. Under 1970talet byggdes dock vapnet om genom att piporna byttes ut, så att vapnet nu kunde
använda Nato standardiserad ammunition av storlek 7.62 x 51mm. Figur 4 nedan visar
grundversionen av vapnet.

Figur 4. Visar Ksp 58B med infällda benstöd.

3.2 Ksp 58
Ksp 58 är en helautomatisk kulspruta som inom Försvarsmakten kategoriseras som en
medeltung kulspruta. Vapnet används främst som ett understödsvapen mot fientlig trupp
och oskyddade fordon. Vapnet kan bäras av soldater eller monteras i fordon, fartyg och
helikoptrar. Sedan införandet har vapnet genomgått flera modifieringar och återfinns
idag i en rad olika versioner. Nedan finns de versioner som används idag listade. Den
nyaste versionen för markgrupperat är Ksp 58F. Mer ingående information om vapnet
återfinns i bilaga 3 ”Systemdefinition”. De versioner som är i bruk idag listas i Tabell 1
på nästa sida.
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Tabell 1. Visar de versioner av Ksp 58 som används idag.
Modell

Användning

Ammunitionsband

Ksp 58B

Markgrupperad / Fordon

Kspband

Ksp 58B2

Markgrupperad / Fordon

Kspband

Ksp 58 C

Stridsfordon

Sönderfallande länkband

Ksp 58 C2

Stridsfordon

Kspband

Ksp 58 F

Markgrupperad / Fordon

Kspband

Ksp 58 E

Helikopter

Sönderfallande länkband

3.2.1 Ammunitionsband
Ksp 58 är ett vapen av bandmatad typ. Detta innebär att ammunitionen matas till vapnet
i ett ammunitionsband. Väl inuti vapnet separeras patronerna från bandet och den
tomma länken matas sedan ut på andra sidan. Beroende på användningsområde finns det
idag två typer av band till kulsprutan, kspband och sönderfallande länk.
Kspband 58
Kspband 58, eller även benämnt kulspruteband, är ett sammanhållet band med plats för
49 patroner. När patronerna separeras från bandet stannar bandet intakt och matas ut
som helt band igen. Bandet går att länka ihop med andra band så att en önskad
totallängd uppnås. En av fördelarna med kspband är att ammunitionskostnaden sänks då
banden kan återfyllas och återanvänds. Sverige är idag en av de sista länderna som
fortfarande använder kspband.
Sönderfallande länkband
Sönderfallande länkband är benämningen på den typ av band som består av enskilda
länkar. Länkarna hålls ihop av patronerna som även agerar rotationsaxel i bandet. Detta
medför att när vapnet separerar patronerna från bandet faller länkarna isär och ramlar ut
enskilt ur vapnet. Eftersom att det förbrukade bandet inte hänger fritt från vapnet likt
kspband, används det främst till fordonsapplikationer inom Försvarsmakten där ett
hängande band lätt skulle fastna när vapnet rör på sig. Sönderfallande länkband är idag
standard inom Nato-länder. Idag levereras sönderfallande länkband i lådor om 200
patroner, det är dock möjligt att montera ihop flera band till önskad längd.
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3.2.2 Värmeutveckling
När en patron avfyras antänds patronens drivladdningen, vilket genom krutgasexpansion driver kulan framåt. Förbränningen av krutet skapar förutom tryck även
värmeutveckling i vapnet. En del av värmen leds bort från vapnet när den tomma hylsan
kastas ut, medan resten av värmen stannar i vapnet. Detta medför att vid snabb eller
kontinuerlig eldgivning hettas pipan snabbt upp till höga temperaturer.Vid mycket höga
temperaturer skadas materialet i piporna och risk för ”Cook-off” uppstår. ”Cook-off ”
innebär att vapnets höga temperatur gör att krutet självantänder, vilket skapar stor risk
för personskador. För att skydda vapnet från att bli för varmt används två stycken pipor
som kan alterneras, så att den ena pipan kan svalna medan den andra används. Pipbyte
skall ske efter att 250 patroner skjutits i snabb följd, temperaturen är då cirka 450 grader
i pipan.11

3.2.3 Användning
När vapensystemet används som ett soldatburet vapen skiljer sig handhavandet åt
beroende på vilket förband som använder kulsprutan. Inom armén betjänas vapnet av en
enskild skytt beroende på platsbrist i fordon. Detta innebär att skytten själv måste bära
samtlig ammunition till vapnet, ungefär 500 patroner. Inom Amfibiebataljonerna och
hemvärnet betjänas vapnet som en servis, vilket innebär att skytten ackompanjeras av en
laddare som bär ammunitionen till kulsprutan. Detta möjliggör att en större mängd
ammunition kan medföras, upp till 1000 patroner.

11

Muntlig Källa: Arvidsson Per, FMV
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3.3 Vapentillbehör
I vapensystemet ingår, förutom kulsprutan i sig, även ett flertal tillbehör. Figur 5 visar
de tillbehör som ingår i Ksp 58B. I nyare versioner ingår även ett rödpunktsikte som
inte finns med på bilden. Nedan beskrivs varje tillbehör med avseende på dess funktion.

Figur 5. Visar de tillbehör som ingår i Ksp 58B. 12

1. Transportlåda
Transportlådan används för att transportera och förvara vapnet med dess tillbehör.
Lådan är tillverkad i trä, vilket möjliggör förvaring med stängd låda då fukt inte stängs
inne. Transportlådan är konstruerad så att vapnet kan förvaras helt ihopsatt. Bärhandtag
återfinns på vardera kortsida av lådan.
2. Bandlåda
Bandlådorna används för att bära med sig ammunition, varje låda rymmer 249 patroner
och är tillverkad i plåt. Till varje vapen ingår det 2 stycken bandlådor. Locket fälls upp
vid ena kortsidan och bildar då ett skydd som gör att ammunitionen inte dras i marken
när vapnet laddas från bandlåda. Varje bandlåda väger 1.7 kg tom.

Försvarsmakten, SoldR Mtrl Vapen Ksp 58B, 2000,
M7742-101161
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3. Verktygssats 1B
Verktygssats 1B innehåller vissa verktyg för att ta isär vapnet samt utföra vård och
underhåll enligt vårdschemat. En sats per vapen.
4. Kassett
Kassetten är konstruerad för att rymma ett kspband om 49 patroner och fästs på vapnet.
Detta möjliggör att vapnet kan framföras laddat när det används tillsammans med
kassett. Det medföljer 2 stycken kassetter till varje vapen. Kassetten har en
fjäderbelastad spärr som förhindrar att bandändan oavsiktligt glider ner i kassetten.
5. Verktygssats 2
Verktygssats 2 innehåller vissa verktyg för att ta isär vapnet samt utföra vård och
underhåll enligt vårdschemat. En sats tillförs varannat vapen.
6. Snöstöd
Snöstödet fästs på benstöden och används i vintermiljö med mycket snö. Snöstödet
fördelar vapnets tyngd på en större yta och förhindrar att vapnet sjunker ner i snö när
vapnet brukas i liggande skjutställning.
7. Pipfodral
Pipfodralet används för att bära med extra pipan och läskstången. Vid skjutning används
pipfodralet som svalbädd för den varmskjutna pipan. Detta görs genom att den varma
pipan läggs ovanpå pipfodralet som då skyddar pipan från smuts och förhindrar att den
smälter ner i snö. Pipfodralet har en rem som kan träs över huvudet för att bära fodralet.
8. Pipa 2
Extra pipa som alterneras med ordinarie pipa för att hålla nere temperaturen i piporna.
9. Läskstång
Läskstången används för att göra rent pipan från krutslagg och smuts. Detta görs genom
att en borste eller linnelapp fästs på läskstångens ända, sedan dras stången genom pipan
upprepade gånger till önskat resultat nås. Läskstången förvaras i pipfodralet.
10. SoldR Mtrl Vapen Ksp 58
SoldR Mtrl Vapen Ksp 58 innehåller information om hur vapnet fungerar, handhavs och
vårdas. Boken nyttjas under utbildning samt repetitionsutbildning.
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4 Analys av befintliga tillbehör
Det som ligger till grund för analysen av tillbehören är de tidigare erfarenheterna som
dragits vid försök med Ksp 58, samtal med ansvariga vid FMV samt personliga
erfarenheter av systemet. Nedan presenteras nackdelar med respektive tillbehör samt
förslag till åtgärder som kan införas om man väljer att ta fram ett nytt tillbehör. För
spårbarhet se intressenter i bilaga ”Kravsammanställning”.

4.1 Transportlåda
Förbättringspunkter:
Nuvarande transportlådan är konstruerad för att rymma ett komplett ihopsatt vapen,
lådan är därför cirka 1400mm lång. Längden på transportlådan gör den mycket otymplig
och ibland omöjlig för soldater att bära enskilt. Ett annat problem som uppstår är när
transportlådans ska staplas på EUR-pall (1200x800mm). Eftersom att lådan då sticker ut
utanför pallen blir den lätt utsatt för slag och stötar vid transport.Vidare så är
transportlådan tillverkad i massivt trä, vilket gör att den inte är godkänd att användas för
transport till och från vissa länder. Detta på grund av risken för att insekter bosätter sig i
materialet.
Förslag:
En ny version av transportlådan bör konstrueras så att vapnet placeras i lådan med
avtagna pipor. På så sätt kan lådan dimensioneras med yttermåtten 800 x 400mm
eftersom att vapnet utan pipor endast har längden 785mm och piporna längden 680mm.
Den nya dimensionen gör det betydligt enklare att bära lådan för enskild soldat. Det blir
även möjligt att stapla lådorna på EUR-pall med tre lådor i bredd utan att lådorna sticker
utanför pallen. Figur 6 på nästa sida visar ett förslag på hur lådan kan konstrueras, längs
sidorna i lådan finns förvaringsfack för de tillbehör som ingår i systemet.
Sedan bör transportlådan tillverkas i plywood med metallförstärkta hörn och kanter likt
transportlådan för Ksp 90. Fördelen med plywood är att det går att behandla mot
insekter så att transporter med lådan blir godkända. Materialet stänger heller inte in fukt.
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Förvaringsfack
tillbehör x 6

Vapen
Pipor x 2

Figur 6. Visar ett förslag till ny transportlåda, där vapnet läggs i skilt från piporna.

4.2 Bandlådor
Förbättringspunkter:
Bandlådorna som används idag är tillverkade för den äldre 6.5 x 55mm ammunitionen
som användes vid införandet av vapensystemet. När vapnet byggdes om för att använda
7.62 x 51mm ammunition behölls de gamla lådorna. Detta skapar problem då den nya
ammunitionen är kortare än den gamla vilket gör att banden kan vrida sig och trassel
uppstår inuti lådan. Det stora utrymmet medför också en hög ljudvolym då banden
skramlar i lådan. Då lådorna är tillverkade i plåt medför det att lådorna innehar en hög
dödvikt som soldaten måste bära med sig. Lådorna har en tomvikt på 1.7kg.
Förslag:
Nya bandlådor bör anpassas efter dimensionen för 7.62 ammunition. Detta för att
säkerställa att ammunitionen inte trasslar till sig samt att undvika onödigt skrammel och
oväsen. Ett förslag som bör undersökas är möjligheten att tillverka nya lådor i
tygmaterial. Detta skulle drastiskt minska vikten för bandlådorna. En annan fördel är då
att lådorna kan komprimeras då de är tomma och blir lättare att förvara och packa i
ryggsäck. För förslag till lösning se koncept ”Bandväska” i Kap. 6.
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4.3 Verktygssats
Förbättringspunkter:
Verktygssatsen till ksp 58 består idag av två stycken väskor, där väska 1B tillförs varje
vapen medan väska 2 tilldelas varannat vapen. Problem kan uppstå då kulsprutor inte är
grupperade i varandras närhet och därför inte har tillgång till båda väskor. Exempelvis
finns oljekannorna som behövs för att smörja ett varmskjutet vapen enbart i väska 2.
Gängorna som används i verktygssatsen är av standarden ”Kungliga armé tyg
förvaltningen - Gänga 3”. Denna gänga är inte kompatibel med nyare vårdverktyg i
Försvarsmakten. Det finns idag inte heller något verktyg för att skruva loss/fast
rödpunktsiktet på vapnet.
Förslag:
För att göra vapensystemet mer flexibelt föreslås det att verktygssatserna slås ihop och
placeras i samma väska, samt att dessa tilldelas varje vapen. På så sätt blir
vapensystemet komplett och kan beställas och nyttjas som enskild individ. De verktyg
som använder ”Gänga 3” bör fasas ut och ersättas med Metrisk gänga 4. Detta skulle
medföra att vårdsatsen blir kompatibel med övriga vårdsatser inom Försvarsmakten. I
samband med denna förändring bör man även se över verktygen till AK4 som har
samma kaliber och ense upp tillbehören. Då skulle nämligen beställningar på borstar
och läskändar med mera kunna genomföras gemensamt för vapensystemen i större
batcher och på så sätt få ner inköpspriset. För att lösa kompatibiliteten med
rödpunktsiktet föreslås det att ett multiverktyget likt det från AK5 tillförs verktygssatsen
om ekonomiska medel finns. Annars kan skytten hänvisas till övriga soldater i gruppen
som bär vårdsats AK5.

4.4 Kassett
Förbättringspunkter:
Kassetten är designad för att rymma ett band om 49 patroner. För att få ut mer eldkraft
ur vapnet har soldater vid förbanden börjat ladda kassetterna med 100 patroner. Denna
mängd ammunition får inte plats i den befintliga kassetten utan en del av banden hänger
löst utanför kassetten, vilket ökar risken för att bandet fastnar i omgivningen och dras ut
ur kassetten.
Förslag:
Vid design av en ny kassett bör volymen utökas så att 100 patroner får plats i kassetten.
Det finns idag en kassett framtagen för 100 patroner till vissa vapen av modell Ksp 58B,
denna bör spridas till Ksp 58B2 / F.
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4.5 Snöstöd
Förslag:
Snöstödet är än idag väl fungerande och uppfyller sin funktion som tänkt. Om möjligt
bör vikten minskas. Vinningen i detta kan vara svår att motivera jämnt emot den
ekonomiska kostnaden, andra tillbehör bör prioriteras innan detta genomförs.

4.6 Pipfodral
Förbättringspunkter:
När dagens pipfodral togs fram gjordes det för en soldat utan kroppsskydd. Idag när
soldaten bär ett kroppsskydd blir pipfodralets bärrem så pass trång att det blir
omständigt att på ett snabbt sätt få av sig pipfodralet. När pipfodralet används som
svalbädd utsätts det för höga temperaturer från pipan. Idag finns två versioner på
pipfodral. Det ena är gjort i plast och smälter vid kontakt med pipan och den andra
varianten klarar av viss kontakt, men pipfodralet blir svedd vid längre kontakt.
Förslag:
Vid framtagning av ett nytt pipfodral bör material väljas som klarar av en temperatur på
minst 450 grader, vilket är den temperatur som tillverkaren FN Herstal anger som
temperatur efter att vapnet skjutit 250 patroner. Spännen och andra fästanordningar
måste även skyddas så att de inte skadas av värmen från pipan. Vidare bör bärremmen
vara ställbar och förses med ett snabb-spänne (quick release) mitt på remmen så att
pipfodralet kan tas av utan att det först träs över huvudet. Detta för att spara tid.
Pipfodralet borde även integrerats med det mollesystem som används idag. Exempelvis
genom att anbringa fästpunkter så att fodralet kan fästas på Försvarets ryggsäckar.

4.7 Läskstång
Förbättringspunkter:
Läskstången är idag tillverkad som ett stycke och går inte att montera isär. På grund av
dess längd placeras den i samma fodral som pipa 2. Problem som uppstår är att
läsktången lätt glider ur fodralet under förflyttning och då tappas bort. Vidare blir
läskstången lätt utsatt för böjning när pipan tagits ur fodralet.
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Förslag:
Då en kulspruta utsätts för mycket högre temperaturer än en automatkarbin bränner
krutslag fast betydligt hårdare i piporna. Detta medför att läskstången inte kan bytas ut
helt mot en läsklina likt den som idag används med AK4/AK5 eftersom att läskstången
gör det möjligt att ”gnugga” bort krutslagg, vilket inte är möjligt med läsklina.
Föreslaget är istället att läskstången fasas ut och en delbar läskstång tillförs vapnet,
liknande den på Ksp 90 där läskstången skruvas ihop. Denna placeras sedan i
verktygsväskan och används vid vård av vapen. Samt att läsklina AK4 tillförs vapnet,
denna skall soldaten kunna bära nära tillhands i stridsvästen för att snabbt kunna dra
rent piporna i strid.

4.8 SoldR Mtrl Vapen Ksp 58
Förslag:
SoldR Mtrl Vapen Ksp 58 bör uppdateras så att de ändringar som genomförs även blir
dokumenterade till slutanvändaren.
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5 Konceptframtagning
Kapitlet redogör för de koncept som tagits fram med hjälp av Ulrich och Eppingers
produktutvecklingteorier, samt resultatet av konceptutvärderingen som gjordes med
hjälp av Pugh-matriser.

5.1 Kravsammanställning
Kravspecifikationen för bandväskan togs fram i samråd med FMV och genom analys av
tidigare rapporter och undersökningar ställda till försvarsmakten.
Kravsammanställningen finns bifogad rapporten. I tabell 2 nedan så redovisas de
intressekrav som togs fram, de mer detaljerade tekniska kraven finns bifogade som
bilaga 2.
Tabell 2. Visar de intressant krav som sats upp för bandväskan.
ID

Krav

IK 1

Bandväskan skall gå att bära som en ryggsäck

IK 2

Bandväskan skall vara utrustad med bröstrem

IK 3

Bandväskan skall gå att släta och bära i ett bärhandtag

IK 4

Bandväskan skall ha utbytbara slitageytor för slipning längs marken

IK 5

Bandväskan skall rymma upp till 1000 patroner samt vapentillbehör

IK 6

Bandväskan skall skydda ammunitionen från smuts och väta

IK 7

Bandväskan skall medge matning av band utan att ammunitionen eller bandlådor
först tas ur

IK 8

Då axelremmar inte används skall de kunna tas av eller spännas fast

IK 9

Bandväskan skall ha en låsning som hindrar bandet från att oavsiktligen glida in eller
ut ur bandväskan

5.2 Konceptgenerering
I linje med Ulrich och Eppingers produktutvecklingteorier har konceptframtagningen
delats upp i mindre delproblem. I konceptgenereringsprocessen tillverkades också
tvådimensionella modeller av bandväskan, detta för att kunna visualisera olika koncept
och på så sätt öka den kreativa processen. Figur 7 nedan visar en av de modeller som
användes. Tabell 3 presenterar de nerbrutna koncepten med respektive lösningar i en
morfologisk matris. För att möjliggöra vissa koncept har även förslag till en ny
bandlåda tagits fram. En förklaring samt analys av varje koncept följer efter matrisen.
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Figur 7. Visar en av de visuella modeller som användes under koncept-framtagningen.

Tabell 3. Visar alla del koncept uppställda i en morfologis matris.

1

2

3

Bandväska

Bandlåda

Lastsäkrin
g

Bandhålla
re

Slitageytor
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4

5

5.2.1 Materialval
Vid val av material behöver hänsyn tas till materialets egenskaper och dess pris. Nedan
har tre materialkategorier identifierats som ryms inom en acceptabel prisnivå.
Materialen har olika egenskaper och valet beror på vilka egenskaper som prioriteras
högst
Tabell 4. Visar de olika materialen samt dess egenskaper.

Plast

Tyg

Metall

+ Stabilitet

- Stabilitet

+ Stabilitet

+ Vikt

+ Vikt

- Vikt

- Hållfasthet

+ Hållfasthet

+ Hållfasthet

5.2.2 Bandväska
Bandväskan som delproblem utgör grunden för den övergripande designen i slut
konceptet. Här bestäms hur bandväskan skall se ut och dess grundläggande funktion. I
koncept 1 och 3 saknas väskans lock på bilderna, detta för att ge en större inblick i idéen
bakom koncepten.

Koncept 1 - ”Självständig”

Figur 8. Visar koncept Självständig.

Koncept 1 visas i figur 8 och bygger på att banden placeras direkt i väskan utan att först
placeras i bandlådor. Väskan är uppbyggd av fyra stycken fack som banden placeras i.
Matning av band sker sedan direkt ur öppningar på väskans sidor. Pipfodralet fästs på
väskans utsida. På grund av den minimalistiska designen elimineras nästan all onödig
volym. Detta skapar dock ett högre slitage på väskan då patronerna ligger an direkt mot
väskan och inte i bandlådorna.
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Koncept 2 - ”Bärmatta”

Figur 9. Visar koncept Bärmatta

Koncept 2 visas i figur 9 består av en matta där bandlådorna och pipfodralet kan fästas
upp på. Eftersom att mattan inte täcker bandlådorna är det viktmässigt den lättaste
designen. Däremot skyddar inte väskan bandlådorna från slitage och väder. Matning av
banden sker sedan direkt från bandlådorna.

Koncept 3 - ”Kvadrant”

Figur 10. Visar koncept Kvadrant.

I koncept 3 som visas i figur 10 är banden placerade i bandlådor som i sin tur är
uppfästa i en bandväska. Fördelen med att ha banden i bandlådor är att slitaget från
patroner endast uppträder i lådorna. Samt att det är enkelt att hantera ammunitionen i
bandlådor om den ska fördelas. Matning av band sker genom bandlådorna och sidorna
på väskan. Pipfodralet är upphängt på väskans utsida.
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Koncept 4 - ”Upprätt”

Figur 11. Visar koncept Upprätt

Koncept 4 visas i figur 11 och är en vidareutveckling av det tidigare försök som gjordes
med Ksp 58D. I väskan sitter bandlådorna placerade bredvid varandra och matning av
band sker genom väskans ovansida. Då matningen sitter på samma sida för alla fyra
lådor går det mycket fort att byta mellan ammunitionstyper. Nackdel är att det kan vara
vara svårt att få god stabilitet i infästningen av bandlådor på grund av deras smala
utförande.

Koncept 5 - ”Bärmes”

Figur 12. Visar koncept Bärmes.

Stommen i koncept 5 som visas i figur 12 är en bärmes bestående av ett ramverk.
Konstruktionen erbjuder goda möjligheter till ett mycket stabilt bärsystem som lämpar
sig väl för längre bärande. Nackdelen är att vikten för systemet ökar samt att
flexibiliteten minskar. Matningen sker direkt ur bandlådorna.

5.2.3 Bandlådor
För att möjliggöra vissa av koncepten har ett förslag på en ny bandlåda integrerats i
koncept framtagningen.
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Koncept 1 - ”Sid-matad”

Figur 13. Visar koncept Sid-matad

Koncept 1 visas i figur 13 och föreställer en bandlåda som har öppningar för matning av
band på båda kortsidor. Bandlådan behöver inte öppnas för att mata band. Bärhandtaget
sitter på lådans lock. Genom att matningen sker från lådans sida möjliggörs det att lådan
öppnas när den monteras i bandväskan.
Koncept 2 - ”Öppning”

Figur 14. Visar koncept Öppning

I koncept 2 som visas i figur 14 öppnas lådans lock för att medge matning av band. När
lådan ligger ner agerar locket skydd åt bandet så att detta inte dras i marken. Eftersom
att matningen kräver att locket är öppet finns alltid en risk att banden ramlar ur
bandladan.
Koncept 3 - ”Top-matad”

Figur 15. Visar koncept Topp-matad

Koncept 3 visas i figur 15 och bygger på att bandet matas ut från lådans lock.
Placeringen av matningen gör att bärhandtaget måste placeras på sidan av lådan samt att
det blir svårt att öppna lådan när den är placerad i bandväskan.
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5.2.4 Lastsäkring
Lastsäkring är benämningen på lösningen för gränssnittet mellan bandlådor och
bandväskan. Det vill säga på hur bandlådan fastsätts i bandväskan.

Koncept 1 - ”Molle”

!
Figur 16. Visar koncept Molle

Koncept 1 visas i figur 16 och bygger på att bandlådorna monteras in med hjälp av en
molle infästning. Denna typ av infästning blir mycket stabil, men tar relativt lång tid att
montera in eftersom att bandlådorna måste flätas fast med remmar.

Koncept 2 - ”Spänne”

!
Figur 17. Visar koncept Spänne

Koncept 2 som ses i figur 17 visar ett plastspänne som består av en hane och en
hona som fästs upp på väskan respektive lådan. Denna lösning har fördelen att
det går mycket snabbt att montera in bandlådorna. Nackdelen är att den del av
spännet som är monterad i bandlådan hamnar i ett utsatt läge när bandlådan
används fristående.
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Koncept 3 - ”Remmar”

!
Figur 18. Visar koncept Remmar

Koncept 3 visas i figur 18 och består av remmar som fixerar bandlådan genom
instängning. En flexibel lösning som inte kräver någon särskild åtgärd hos bandlådan.
Däremot fungerar lösningen endast på bandlådor gjorda i solida material, annars finns
risken att patronerna kläms åt och fastnar om lösningen används tillsammans med en
bandlåda i tyg.

Koncept 4 - ”Kardborre”

!
Figur 19. Visar koncept Remmar

Koncept 4 visas i figur 19 och bygger på att bandlådan fixeras med hjälp av kardborre.
Kardborren är sydd i remmar från väskan som träs genom öppningar på bandlådan och
sedan tillbaka och fästs i väskan igen. Om lösningen används utan avlastning finns det
risk att kardborren släpper vid hög belastning.

Koncept 5 - ”Krok”

!
Figur 20. Visar koncept Krok

Koncept 5 visas i figur 20 och består av en krok som är fäst i bandväskan, kroken fäster
sedan i öglor i bandlådan. Kroken har en bred anläggningsyta mot öglorna i bandlådan
för att fördela kraften jämnt. Lösningen är enkel ett montera och öglorna i bandlådan
kan tillverkas av mjukt material som inte är stötkänsligt. För att lösningen skall fungera
krävs att krokarna alltid måste befinna sig under spänning för att förbandet inte skall
öppnas.
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5.2.4 Låsningsmekanism för band
Låsningsmekanismen har som funktion att fixera bandet till bandväskan eller bandlådan
så att inte bandet oavsiktligt kan glida in eller ut vid förflyttning.
Koncept 1 - ”Kil”

!
Figur 21. Visar koncept Kil

Koncept 1 visas i figur 21 och bygger på att den första patronen i bandet fixeras genom
att den kläms fast i en ficka på väskan/lådans utsida. Lösningen är känslig för krafter i
patronens riktning, eftersom att den då kan öppnas om den dras bakåt.

Koncept 2 - ”Kardborre”

!
Figur 22. Visar koncept Kardborre

Koncept 2 visas i figur 22 och består av en kardborreflik som viks över bandet och på så
sätt klämmer fast bandet mot väskan/lådans utsida. Vid höga krafter kan bandet slita upp
kardborren och bandet frigörs.

Koncept 3 - ”Magnet”

!
Figur 23. Visar koncept Magnet

I koncept 3 som ses i figur 23 sker fixeringen med hjälp av en magnet som håller fast
länken som patronerna sitter i. Lösningen är den snabbaste av de som presenterats,
samtidigt som den är känsligast för inverkan av smuts och föremål som kan lägga sig
mellan magneten och länken och på så sätt drastiskt minska magnetkraften.
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5.2.6 Slitageytor
Slitageytorna har till uppgift att ta upp det slitage som sker när väskan dras längs
marken. När slitageytorna har slitits ner till en bestämd nivå skall de kunna bytas ut.
Koncept 1 - ”Skyddsmatta”

!
Figur 24. Visar koncept skyddsmatta

Koncept 1 visas i figur 24 och består av en slitduk som fästes på bandväskan med hjälp
av tryckknappar. Duken täcker hela den utsatta ytan på bandlådan i ett stycke och kan
bytas ut när den slitits ut.
Koncept 2 - ”Skenor”

!
Figur 25. Visar koncept Skenor

Koncept 2 visas i figur 25 och bygger på att skenor fästs på bandväskans utsida. Dessa
skall sedan glida mot underlaget och skydda väskan. På grund av den stora
anläggningsytan mot underlaget har skenorna goda terrängegenskaper. När skenorna
slits ut kan de snabbt bytas ut då de monteras med molle-infästning.
Koncept 3 - ”Vagnsbult”

!
Figur 26. Visar koncept Vagnsbult

Koncept 3 visas i figur 26 och fungerar på så sätt att vagnsbultliknade föremål skruvas
fast i bandväskan. Dessa fungerar sedan som slitklossar och glider längs underlaget. Vid
ojämn terräng skulle problem kunna uppstå på grund av den lilla anläggningsyta som
återfinns hos varje bult. När bultarna slits ut kan de snabbt bytas ut.
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Koncept 4 - ”Vals”

!
Figur 27. Visar koncept Vals

Koncept 4 visas i figur 27 och bygger på att frigående valsar monteras på bandväskans
yttersida. Dessa är sedan tänkta att rulla mot underlaget för att minska slitaget. Vid
ojämn terräng skulle problem kunna uppstå om föremål fastnat mellan valsarna.

5.3 Konceptutvärdering
I kapitlet redovisas och motiveras de konceptval som har gjorts för bandväskan och
bandlådan.

5.3.1 Generella designbeslut
Innan utvärdering av ovanstående koncept genomfördes med Pugh matriser togs ett
generellt designbeslut angående konstruktionen. Det beslutades att tyg skulle användas
som allmänt material i både bandväskan och bandlådorna. Detta beslut togs främst på
grund av att tyg ger möjligheten att minska systemets totalvikt betydligt mer än
exempelvis plast och metall. Alternativa material som exempelvis kolfiber skulle
innebörs en för stor anskaffningskostnad. Att just vikten minimeras är en målbild som
Markstridsskolan i Kvarn varit tydliga med att förmedla. Tyg har även den fördelen att
materialet inte är känsligt för deformation genom slag och tryck likt hårda material,
därmed blir kraven på strukturell hållfasthet inte så viktiga. 13

5.3.2 Konceptval
Utvärdering av de framtagna koncepten skedde enskilt i de uppdelade kategorierna med
hjälp av Pugh-matriser. Nedan presenteras vilket koncept ur varje kategori som valdes
ut samt vilka egenskaper som var avgörande i utvärderingen. De Pugh-matriser som
använts i utvärderingen av koncept finns bifogade rapporten under bilaga 1. Figur 28
visar hur det utvalda systemet hänger ihop och hur komponenterna agerar internt med
varandra.

13

Muntlig källa: Hallberg Magnus, Markstridsskolan
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Figur 28. Visar de interna gränsytor mellan tillbehör i det utvalda systemet.

Bandväska:
Här valdes koncept 3 ”Kvadrant” ut. Koncept valdes ut då det erbjuder god ergonomi
för brukaren, eftersom att bandlådorna ligger ner mot ryggen, vilket skapar god stabilitet
och en tyngdpunkt som ligger nära soldaten. Vidare erbjuder konceptet hög skyddsnivå
för ammunitionen mot väder, men även mot underlägget då väskan dras efter marken.
Eftersom att konceptet hanterar ammunitionen i bandlådor så blir bandväskan flexibel
då ammunitionen lätt kan plockat ut i hela paket för att frigöra plats i väskan eller
fördela ammunition till andra kulsprutor.
Bandlåda:
Här valdes koncept 1 ”Sid-matad” ut. Detta eftersom att placeringen av matningen
medför att bandlådan fortfarande kan öppnas även när den monteras in i bandväskan. På
så sätt kan lådorna laddas om utan att först tas ut ur bandväskan.
Lastsäkring:
Här valdes koncept 5 ”Krok” ut. Konceptet medger snabb monteringen och demontering
av bandlådorna. Samtidigt som bandlådan inte har några känsliga komponenter kvar på
utsidan när den används fristående.
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Bandhållare:
Här valdes både koncept 1 och 2 ut, båda koncept fick lika många poäng i utvärderingen
och dessa kombinerades tillsammans till ett nytt koncept. Den valda lösningen använder
en ficka för att fixera första patronen i bandet och en kardborre flik för att säkra bandets
rörelse så att låsningen inte glider upp.
Slitageytor:
Här valdes koncept 2 ”Skenor” ut. Konceptet har god motståndskraft mot slitage, men
framförallt fungerar det bättre i ojämn terräng än de andra koncept som tagits fram.

5.4 Validering
5.4.1 Syfte
De konceptval som gjorts innebär en del förändringar mot det befintliga systemet.
Därför genomfördes försök för att kontrollera om de nya lösningarna fungerar inom
konceptet. Syftet var att kontrollera om det är möjligt att använda bandlådor tillverkade
i tyg, samt om matning av band kan ske både från en bandlåda som står upp, men även
om den ligger i horisontellt läge.

5.4.2 Utförande
I försöken har en befintlig bandlåda i plåt jämförts mot en referensbandlåda i tyg.
Referensbandlådan är tillverkad av Snigeldesign och benämns Ksp Ammunitionsficka
-08. Det som har undersökts är hur kraften som krävs för att dra fram banden har
förändrats när banden istället matas från en bandlåda i tyg. Kraften har uppmäts både
när bandlådan ligger ner och när bandlådan står upp, i figur 29 visas ett av försöken där
en badlåda i tyg ligger ner. I samtliga försök användes ett kspband 58 med 199 patroner.
Försöken har utförs inomhus på plant golv för att säkerställa att förutsättningarna är lika
i alla försök. Bandlådorna har fyllts upp med ammunition och sedan har bandet dragits
ut med hjälp av en digital våg. Varje försök genomfördes tre gånger, varpå ett
medelvärde beräknades. I testerna mättes dragkraften som erfordrades i kilogram.
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Figur 29. Visar försöket som utfördes med referens bandlådan i horisontellt läge.

5.4.3 Resultat
Tabell 5. Visar testresultatet från försöken.
Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Medelvärde

Bandlåda Plåt Upprätt

0.48

0.53

0.49

0.5 kg

Bandlåda Tyg Upprätt

0.30

0.41

0.35

0.35 kg

Bandlåda Tyg Liggandes

0.34

0.32

0.37

0.34 kg

Medelvärdet i tabell 5 visar tydligt att det går åt mindre kraft då bandet matas från en
bandlåda i tyg, oavsett om bandlådan ligger eller står upp. Trolig orsak till detta är att
bandlådan i tyg är mer medgörlig och har en mindre tendens att haka fast i bandet
mellan patroner. Slutsatsen som kan dras är att ett materialbyte från plåt till tyg är fullt
möjligt och kommer inte att försämra vapnets prestation. Tvärtemot kan det antas att
vapnets motståndskraft mot eldavbrott kommer att öka på grund av den minskade
belastningen på matningen.
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5.5 Bandrotation
En av de större skillnaderna i det nya konceptet gentemot det befintliga systemet är
patronernas position mot vapnet. Tidigare matades ammunitionen ut ur bandlådorna i
samma position som vapnet. I det utvalda konceptet matas bandet ut med en
förskjutning i rotation på 90 grader för att möjliggöra högre stabilitet genom att
bandlådan kan läggas ner. Detta medför att bandet måste vrida sig 90 grader mellan
bandlådan och vapnet. Beroende på om kspband eller sönderfallande länkband används
får ammunitionens rörelsebana olika karaktär, då styvheten skiljer sig åt mellan de olika
banden. Kspband 58 (DM-6) har ett avstånd på 17mm mellan patronernas centrumlinjer
och bandet är ledat på två ställen mellan patronerna. Detta gör att kspband är väldigt
flexibelt då det kan vrida sig på flera ställen. Vid mätning av rotationen blev
medeldistansen 50 mm, för bandet att vrida sig 90 grader.
Sönderfallande länkband (M13) har ett avstånd på 12mm mellan länkarna och är endast
ledad i en punkt mellan patronerna. Vid test uppmättes att medeldistansen för
sönderfallande länkband att vrida sig 90 grader var 200mm. Skillnaden mellan
bandtyperna är relativt stor och påverkar det avstånd som bandlådan eller bandväskan
kan gruppera från kulsprutan. För kspband är avståndet så pass litet att ingen hänsyn
behöver tas till avståndet. För sönderfallande länkband är det viktigt att användaren inte
placerar bandlådan närmare än 20cm från vapnet. Skulle bandlådan placeras för nära
resulterar det att motståndet i matningen ökar. I figur 30 nedan ses del av ett kspband
modelerat i CAD, i modellen ses den spiral som binder samman länkarna. Eftersom att
varje länk fäster i spiralen från varsin sida fås två leder mellan varje patron.

Figur 30. Visar del av ett Kspband (DM-6)
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6 Resultat
I detta kapitel presenteras och beskrivs det slutkoncept som valt ut i större detalj
tillsammans med renderingar gjorda i Solidworks.

6.1 Bandlåda
Bandlådan är konstruerad i tyg för att hålla nere vikten, modellering av konceptet i
CAD ger en vikt på 325g, vilket kan jämföras med den befintliga bandlådan som väger
1.7kg. En annan fördel är att bandlådorna kan komprimeras när de är tomma, vilket
underlättar packning och förvaring. Matningen av band sker från bandlådans kortsidor.
Detta möjliggör att band kan matas ut utan att locket på bandlådan först öppnas, vilket
förenklar handhavandet för slutanvändaren. För att möjliggöra integrering i bandväskan
är det möjligt att mata ut banden på båda kortsidor beroende på placering i bandväskan.

6.1.1 Gruppering
Bandlådan som tagits fram kan grupperas på två olika sätt som illustreras i figur 31
nedan. Det är terrängen som styr vilket sätt som används. Grupperas kulsprutan i
stadsmiljö, där terrängen ofta är plan och jämn, är det fördelaktigt att använda sig av
bandlådan stående. Fördelen med detta är att det går fortare att komma till skott, detta
kräver dock att bandlådan kan stå stabilt på underlaget. Grupperas istället kulsprutan i
mycket ojämn terräng kan bandlådan läggas ner för att få bättre stabilitet. När bandlådan
används i detta läge dras ett markskydd fram som sitter fäst med kardborre på
bandlådans baksida. Markskydden har till uppgift att skydda ammunitionen från smuts
och snö, så att detta inte dras med in i vapnet. Skyddet är designat så att det sitter
dubbelvikt på bandlådans baksida, eftersom att skyddet är fastsytt i ena hörnet och i
övrigt fixerat med kardborre kan det dras fram med ett drag. För att veckla ut skyddet
drar användaren enbart i det handtag som återfinns på baksidan i riktning mot vapnet
tills skyddet är fullt utvecklat.

Figur 31. Visar de två sätten som bandlådan kan grupperas på.
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6.1.2 Bandlåsning
Bandet fixeras genom att två patroner kilas in i den ficka som finns sydd strax nedanför
matningens öppningen. Därefter säkras låsningen genom att en säkringsflik läggs över
bandet och fäster i fickans ovankant med kardborre. I konstruktionen är det fickan som
tar upp krafterna och håller kvar bandet, medan säkringsfliken hindrar bandet från att
röra sig bakåt och på så sätt hoppa ur fixeringen. I figur 32 visas hur bandet fixeras,
både med öppen och stängd säkringsflik.
Säkringsflik
Ficka

Figur 32. Visar låsningen med stängd flik till vänster och öppen flik till höger

För att lossa bandet från bandlådan krävs det att två moment utförs. Båda momenten är
enkla att utföra och kräver ingen finmotorik, detta är viktigt för att konceptet även ska
fungera under stress och i mörker. För att låsa upp bandet rycker användaren upp
säkringsfliken. Därefter dras bandet loss genom en rörelse snett bakåt, bandet är nu fritt
och kan dras till vapnet. För att fixera bandet igen görs momenten i omvänd ordning.
Har bandlådans ammunition inte helt förbrukats kan den ammunitionen som hänger ut
ur lådan föras tillbaka genom att bandlådan ställs på högkant och bandet sänks ner
genom öppningen. När tillräckligt mycket av bandet är återfört fixeras bandet återigen i
låsningen. Bandlådan har två stycken öppningar för matning av band, det är dock bara
på ena sidan som det är möjligt att låsa banden. Den andra sidan används när bandlådan
är placerad i bandväskan, och då sker låsning av band med hjälp av bandväskan istället.

6.1.3 Ammunitionsmängd
Bandlådan är framtagen för att rymma ett band med 200 patroner, det är mindre än
dagens lådor som rymmer 250 patroner. Beslutet grundar sig i att sönderfallande
länkband idag är standard för kulsprutor internationellt, Sverige är idag det enda landet
som fortfarande använder icke sönderfallande kulspruteband. Det är troligt att nästa
kulspruta som ersätter Ksp 58 kommer att ha sönderfallande länkband som
grundutförande. Sönderfallande länkband levereras idag som Nato standard med 200
patroner per band. Syftet är att bandlådan ska kunna flyttas över till det nya systemet när
dagens kulspruta ersätts och då vara anpassad för den ammunitionsmängd som
sönderfallande länkband levereras i.
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6.2 Bandväska
Bandväskan som tagits fram tillverkas i tyg för att hålla nere vikten. Vidare sker
matningen av band genom öppningar i väskans sida, vilket spar tid då väskan inte
behöver öppnas för att ge åtkomst till banden. Förvaring av band sker i bandlådorna
som monteras inuti bandväskan. Nedan presenteras bandväskan i närmare detalj.

6.2.1 Kapacitet
Bandväskan är designad så att den ska vara anpassningsbar efter den ammunitionsinsats
som krävs, beroende på vilket förband som använder systemet. Detta har uppnåtts
genom att bandväskan är uppbyggd av två stycken identiska enheter som kan sättas ihop
för att öka kapaciteten. Då endast behov av en mindre mängd ammunition föreligger så
används enbart en enhet till kulsprutan. Behöver systemet sedan utökas så beställs
ytterligare en enhet och monteras ihop med den första, vilket fördubblar kapaciteten.
Fördelen med detta system är att vikten hålls nere eftersom att systemets kapacitet hela
tiden kan anpassas efter situationen. Vidare så behöver Försvarsmakten enbart lagerföra
en typ av enhet som kan kan anpassas efter behoven vid olika förband. På så sätt
minskas variationen hos produkten och produktionskostnaden minskar.
Varje enhet är framtagen för att rymma två stycken bandlådor om 200 patroner vardera.
Därtill medför skytten två stycken nya kassetter om 100 patroner, vilket resulterar i en
total ammunitionsinsats om 600 patroner per kulspruta. Monteras två stycken enheter
ihop fås en ny ammunitionsmängd på 1000 patroner.

Figur 33. Till vänster syns bandväskan grupperad intill kulspruta, och till höger syns två stycken ihop
monterade enheter.
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6.2.2 Gruppering
Vid gruppering av kulsprutan så läggs bandväskan ner bredvid vapnet som ses i figur
33. Slitageytorna som ligger an mot underlaget gör att bandväskan med fördel kan dras
längs marken upp till stridsställningen, detta för att bibehålla låga siluetter mot fienden.
Matning av band sker direkt från bandlådorna genom öppningar i bandväskans sidor.
När två stycken väskor är ihop monterade så behöver pipfodralet knäppas loss från
bandväskan för att frilägga denna sidans band. Eftersom att bandväskan ger åtkomst till
samtliga bandlådor individuellt så kan ammunitionstyp snabbt växlas efter behov
genom att väskan roteras till vald öppning.

6.2.3 Bandlådor
Bandlådorna monteras med ryggen nedåt i väskan, som visas i figur 34. Detta i syfte att
möjliggöra att bandlådorna snabbt kan återfyllas med nya ammunitionsband genom att
bandlådornas lock fortfarande går att öppna medan de är monterade i bandväskan.
Eftersom att storleken på ammunitionsutrymmet styrs av bandlådorna så kan
bandväskan användas till flera olika kalibrar genom att bandlådorna bytes mot
respektive kaliber.

Figur 34. Visar bandväskan utan lock för att tydliggöra innandömet.

Bandlådorna fixeras genom att de fästs upp på fyra stycken krokar monterade i
bandväskan. De övre krokarna har fast längd medan de undre går att spänna så att
förbandet blir sträckt. Eftersom att nästan all vikt ligger på de övre krokarna under
framryckning så är de fasta, detta för att de inte ska spännas upp under belastning.
Bandlådorna fixeras också i bandväskans sidor, detta görs för förhindra att ett glapp
uppstår mellan bandlådan och bandväskan. Ett glapp skulle kunna leda till att bandet
ramlar ut ur bandlådan och trasslar sig inuti väskan. Fixeringen sker genom att knappar
träs in i den ögla och flik som syns till höger i figur 35.
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Knappar

Figur 35. Till vänster syns en av de krokar som fäster i bandväskan och till höger syns de öglor och
knappar som används för att fästa bandlådan i sidan på väskan.

6.2.4 Bandlåsning
Fixering av banden sker på samma vis som med bandlådorna. Två patroner kilas fast i
den ficka som sitter i anslutning till öppningen. Därefter så säkras låsningen genom att
en kardborre flik låser patronen i bakkant. Det som dock skiljer sig från låsningen i
bandlådorna är att säkringsfliken är betydligt större då den även fungerar som
markskydd. Fliken är dubbelvikt och fäster i väskan med hjälp av kardborre. För att
öppna låsningen så drar användaren i fliken fram tills dess att den är helt utsträckt. I
figur 36 så ses hur en av säkringsflikarna är utdragen och agerar markskydd, medan den
andra fliken är uppfälld och håller ett annat band fixerat. I figuren ses även hur bandet
vrider sig 90 grader för att komma i rätt position mot vapnet. När bandväskan brukas så
används inte låsningsanordningen som finns på bandlådorna, utan det är enbart
låsningen på bandväskans utsida som används. På liknande vis som med bandlådorna så
kan bandet återföras genom att väskan ställs på högkant och bandet sänks ner till önskad
längd.

Figur 36. Visar bandlåsningen i öppet och stängt läge.
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6.2.4 Tillbehör
De tillbehör som medförs med bandväskan är pipfodral med pipa samt verktygssats.
Verktygssatsen placeras i utrymmet som återfinns mellan bandlådorna i väskan. Där
hålls den då på plats genom instängning. Pipfodralet med pipa fästs på bandväskans
utsida i därför avsedda molle-fästpunkter. Fästpunkterna återfinns på båda sidor om
väskan, så att pipfodralet kan placeras på båda sidor beroende på hur bandväskan
utnyttjas. För att det ska vara möjligt att snabbt plocka bort pipfodralet från bandväskan
så sitter det plastspännen monterade mellan bandväskan och pipfodralet. I Figur 34 på
föregående sida så tydliggörs hur pipfodralet är monterat på väskan, samt hur
plastspännena är placerade.

6.2.5 Slitageytor
Bandväskans slitageyta betår av sex stycken skenor tillverkade i hårdplast, skenorna
visas i figur 37. Dessa skyddar bandväskan från kontakt med underlaget och tar upp
slitage när väskan släppas längs marken. Skenorna fästs på bandväskans lock med hjälp
av molle-infästningar så att det ska vara enkelt att byta ut skenorna när de blir utslitna.
På grund av den stora belastning som skenorna utsätts för så finns det fler mollefästpunkter en vad som behövs på locket, syftet med detta är att det ska vara möjligt att
flytta skenorna i sidled till en ny infästning om en befintlig molle-fästpunkt skulle gå
sönder. Anledningen till att skenorna inte är lika långa som bandväskan är för att det ska
vara möjligt att öppna endast halva dragkedjan och sedan vika upp locket, istället för att
hela dragkedjan behöver öppnas.

Figur 37. Visar de skenor som slitageskyddet består av.
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6.2.6 Redundans
Bandväskan har fyra stycken utgångar för matning, två på vardera sida. Detta är ett
måste för att kunna montera ihop två stycken identiska enheter. En fördel som uppstår
genom detta är att systemet får en automatisk redundans mot skador. Skulle en
matningsport eller dess bandhållare gå sönder så kan banden ledas om till en annan port
och i fallet med två monterade enheter så kan dessa byta plats för att ändra sidor som
används för matning. Systemet har därför en större säkerhet mot defekter vilket kan visa
sig viktigt under stridsmoment.

6.2.7 Bärning
Bandväskan kan bäras som en ryggsäck eller i handen likt en portfölj. När två stycken
enheter sätts ihop flyttas axelremmarna så att en rem sitter i varje enhet, detta illustreras
i tidigare figur nummer 33. Axelremmarna sitter fast i bandväskan med en låsbygel.
Detta gör att det går mycket enkelt att flytta och byta ut axelremmarna om de går
sönder, låsbygeln träs av och på utan verktyg. I figur 38 illustreras låsbygeln samt hur
axelremmarna fäster i bandväskan. När två enheter sammankopplas placeras
axelremmarna i den mellersta öglan på vardera enhet. Samma låsbygel och princip
används för att koppla samman enheterna sinsemellan. Det finns tre stycken bärhandtag
på väskan som är placerade på var sin långsida samt på toppen av väskan. För att bära
två ihopsatta enheter i handen viks de med ryggsidan mot varandra, bärhandtagen
hamnar då bredvid varandra och kan greppas gemensamt med en hand. I figur 39
illustreras hur två stycken enheter är vikta och bärhandtagen hamnar då endast
centimeter ifrån varandra och kan greppas med en hand.
Mellersta öglan
Låsbygel

Figur 38. Visar låsbygeln samt hur axelremmarna fäster i bandväskan.
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Axelrem

Bärhandtag

Figur 39. Visar hur två stycken enhets viks för att kunna bäras med en hand.

6.2.8 Utökad användning
Soldaten idag är utrustad med två stycken väskor, en mindre uppdragssäck och en större
trosspackning. För att användaren ska slippa behöva bära med sig tre stycken väskor, är
tanken att bandväskan ska kunna ersätta uppdragssäck 12, för den soldat som blivit
tilldelad bandväskan. På så sätt kan soldaten gå in i andra befattningar och uppdrag utan
att först byta utrustning. För att göra om bandväskan till uppdragssäck tas bandlådorna
ut och förvaras i trosspackning eller materialplats för att skapa plats inuti bandväskan.
Då kan bandväskan användas som allmän uppdragssäck. Skenorna kan också tas bort
från utsidan för att ge plats åt fickor som kan fästat upp på molle-systemet.
Andra tänkbara användnings områden är exempelvis som radioväska till det nya
radiosystem som ska ersätta nuvarande Radio 180. Öppningarna som finns för
bandmatningen skulle fungera väl som utgångar för sladdar och antenner. En passande
inredning behöver tas fram för att integrera radion i väskan, inredningen kan sedan
fästas upp i de befintliga krokarna inuti väskan.
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6.3 Övergripande dimensioner
Nedan redovisas de yttre måtten för bandväskan och bandlådan.

595 mm

230 mm

145 mm

Figur 40. Vy från front och sida på bandväskan

40 mm

80 mm

Figur 41. Vy som visar bandväskans insida från framsidan
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215 mm

220 mm

95 mm

Figur 42. Vy som visar bandlådan från front och sida

6.4 Tillverkningsteknik
För att skapa stabilitet i bandlådan och bandväskan så ska dessa tillverkas med en
sandwich konstruktion som illustreras i figur 43. Denna typ av lösning används redan i
vissa befintliga fickor inom Försvarsmakten. Konstruktionen är uppbyggd av två lager
tyg som förstärks genom att en flexibel plastskiva eller väv sys fast mellan skikten. Val
av material görs fritt av tillverkaren med kravet att det uppfyller FMV’s materialkrav.
Kraven tillhandahålls elektroniskt av FMV i dokumentet ”Technical Specifikation 4002,
13FMV652-41:1”. Början och slut på samtliga sömmar ska förstärkas genom Bar-tack
söm för att öka hållfasthet för systemet.

Figur 43. Visar hur sandwich konstruktionen är uppbyggd.
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7 Diskussion
I processen för att ta fram ett koncept för en ny bandväska fick flera avväganden göras.
Det som har haft störst påverkan på slutresultatet är önskemålet att kunna anpassa
systemet både efter litet och stort ammunitionsbehov. För att kunna tillgodose det
behovet valdes en design som består av två stycken enheter som kan monteras ihop efter
behov. Det valda konceptet fungerar mycket bra vid en liten ammunitionsinsats, men
kan bli något mer svårt att hantera då två enheter sitter ihop. Detta eftersom att
enheterna monteras ihop likt ett gångjärn för att senare kunna vikas och bäras, vilket
resulterar i att väskan blir mindre stabil. För att optimera systemet för båda dessa typfall
skulle två stycken bandväskor behöva tas fram, en mindre och en större. Då skulle
behovet i varje fall kunna tillgodoses. Det som talar emot detta är det faktum att
kostnaden skulle öka då två olika system behöver tas fram och köpas in.
Fortsättningsvis togs beslutet att använda bandlådor för att inhysa ammunitionen inuti
bandväskan då det ger systemet en större flexibilitet. Detta genom att möjliggöra att
ammunitionen tas ut i färdiga paket för att exempelvis fördela under fotmarscher eller
till vaktposter. Nackdelen med att använda bandlådor i bandväskan är framförallt att
infästningen till bandlådorna tar upp plats. Dels kräver hårdvaran en viss fysisk plats,
men sedan krävs det även utrymme för användaren att komma åt fästanordningarna.
Delar av detta utrymme kan nyttjas till annan förvaring, men utrymmet kan aldrig tas
bort helt. En alternativ lösning som presenterats är att bandladorna tas bort och banden
istället läggs direkt i bandväskan. Då elimineras allt onödigt utrymme, men
flexibiliteten minskar och slitaget sker i bandväskan istället för de billigare bandlådorna.
Till övriga tillbehör som ingår i vapensystemet så har allmänna förslag och åtgärder
tagits fram. Dessa förslag är oberoende av varandra och behöver inte införas
gemensamt. Det rekommenderas istället att förslagen prioriteras och införs efter
ekonomisk förmåga. Förslagen kan istället användas som stöd vid framtagning av
dokument för en upphandling till ersättaren för dagens kulspruta, så att gamla misttag
inte upprepas på nytt.
Vid framtagning av kravsammanställningarna användes en metod där tidigare försök
och rapporter studerades för att identifiera de krav som tidigare ställts på systemet,
sammanställningarna återmatades sedan till de intressenter som finns för
vapensystemet. Det visade sig vara svårt att få kravsammanställningarna validerade i
tid, på grund av arbetsbelastningen och tidsbrist inom organisationen. En annan metod
som eventuellt skulle ha varit mer lämplig vore att istället angripa problemet mer direkt.
Detta genom att boka in möten med intressenterna i projektets början och intervjua dem
personligen för att ta fram kravsammanställningen, istället för att studera tidigare
rapporter och skicka resultatet till intressenterna.
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8 Slutsats
Resultatet av arbetet består av följande delar.

Dokumentation
Ett dokumentationsunderlag för upphandling av tillbehör till vapensystemet har tagits
fram. Underlaget består av en kravsammanställning, systemdefinition och en
gränsytespecifikation. Samtliga dokument följer den standard som används vid FMV
och finns bifogade rapporten.

Förbättringsförslag
Tillbehören till Ksp 58 har analyserats och svagheter identifierats. Ett antal förslag har
presenterats för att åtgärda de funna svagheterna. Vid införande av förbättringsförslagen
skulle många utav de problem som återfinns idag vid systemet åtgärdas.

Koncept
Ett koncept för ett nytt bärsystem för ammunition har tagits fram. För att möjliggöra
konceptet har även ett förslag till en ny bandlåda tagits fram. Ett införande av det nya
konceptet skulle markant öka förmågan hos den enskilde soldaten. Framförallt för att
bandväskan är skräddarsydd efter vapensystemet och möjliggör ett snabbare
handhavande både dag som natt. De egenskaper som bandväskan tillför till systemet är
dels snabbare gruppering av kulsprutan, men även möjligheten att handhava olika
ammunitionstyper på ett effektivt sätt. Snabbare gruppering möjliggörs genom den
externa bandlåsningen på bandväskans utsida, bandlåsningen minskar antalet handgrepp
som behövs för att ladda vapnet och minimerar då tiden som krävs. Den förbättrade
ammunitionshanteringen ger systemet möjlighet att välja mellan fyra olika
ammunitionstyper som kan laddas oberoende av varandra genom de fyra
ammunitionsfack som återfinns i bandväskan.

8.1 Fortsatt arbete
För att validera de koncept som tagits fram i studien behöver en prototyp framställas av
bandväskan. Prototypen bör genomgå tester vid några av Försvarsmaktens förband för
att se om bandväskan uppfyller de krav som ställs på systemet. För att underlätta för
tillverkaren bör tabeller sammanställas på de antropometriska intervaller som systemet
skall fungera för. Här bör även hänsyn tas till hur Försvarsmaktens olika kroppskydd
påverkar storlek och ergonomi i bärandet.
Vidare bör även utrymmet mellan bandlådor utvärderas för att säkerställa att utrymmet
ger tillräckligt med åtkomst för montering av bandlådor.
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1.

Pugh matriser

2.

Kravsammanställning
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Systemdefinition

4.

Gränsytespecifikation

Bilaga 1
Pugh-matriser
Nedan visas de Pugh-matriser som använts vid konceptutvärdering

*Viktningen har prioriterats genom hänsyn till MSS önskemål om att minimera vikten. 14 Samt
för att skapa ett flexibelt och mångsidigt koncept som kan lösa flera uppgifter.15

14

Muntlig källa: Magnus Hallberg, MSS.

15

Muntlig källa: Mats Lundqvist, Livgardet

Bilaga 2.1
KSP 58 Tillbehör - Bandlåda
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

Kategori

Intressentkrav

Referens

Kravtext

Systemkrav

#

Intressent

Intressentkrav

#

K = Krav
F = Förklaring

Ik 1

I1/I2

Bandlådan skall fristående eller i bandsäck medge matning med för vapnet avsedd
ammunition i kulspruteband 58 eller sönderfallande länk.

SK 1.1

K

SK 1.2

K

Ik 2

I1

Bandlådan skall skydda ammunitionen från smuts och väta.

SK 2.1

F

SK 2.2

K

SK 3.1

F

SK 3.2
SK 3.3
SK 3.4

F
K
K

Bandlådan skall kunna bäras i ett bärhandtag med en hand och tumhandske.

SK 4.1

K

Bandlådan skall ha en låsning som kan fixera och hindra bandet från att oavsiktligen glida
in eller ut ur bandlådan.

SK 5.1

K

SK 5.2

K

FUNKTIONER

IK 3

I1

Ik 4

I1

IK 5

I1/I2

Bandlådan skall rymma 250 patroner i kulspruteband 58.

KSP 58 Tillbehör - Bandlåda
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

Kravtext
Systemkrav

FUNKTIONER/TJÄNSTER
Bandlådan skall fristående eller i bandsäck medge matning med för vapnet avsedd
amunition i kulspruteband 58 (DM-6) samt sönderfallande länk(M13).
Kraften för matning av band får inte överstiga 50N. Se bilaga 2.
Bandlådan behöver inte vara vattentät men skall skydda ammunutionen från lätt regn
och smuts.
Bandlådan skall tåla en vattenpelare på 1000mm eller motsvarande.
Ammunitionsvikten är beräknad med pprj10, 24g/st. Källa: Amkat 2014, M7779002095 . Samt kulspruteband 58 175g/st. Se bilaga 1 .
Viktkravet gäller även bärhandtag.
Bandlådan skall rymma 250 patroner i kulspruteband 58 (7.62 x 51mm)
Bandlådan skall klara en ammunitionsvikt på 6.9 kg.
Bandlådan skall kunna bäras i ett bärhandtag av samtliga friska män och kvinnor
mellan 18 och 60 år inom 10-90:e percentilen sett till handstorlek, med påtagen
tumhandske.
Bandlådan skall ha en låsning som kan fixera och hindra bandet från att oavsiktligen
glida ut eller in i bandlådan.
Bandet skall gå att lossa och fixera med en hand av samtliga friska män och kvinnor
mellan 18 och 60 år inom 10-90:e percentilen sett till handstorlek.

IK 6

I1

Bandlådan skall kunna fyllas utan hjälpmedel.

SK 6.1

K

Bandlådan skall kunna öppnas utan hjälpmedel för att lägga i bandet.

IK 7

I1

Bandlådan skall väga maximalt 800g

SK 7.1

K

Bandlådan skall väga maximalt 800g

SYSTEMSÄKERHET

SYSTEMSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

ANVÄNDBARHET
IK 8

IK 11

I3

I3

Bandlådan skall fungera i samma miljö som övriga vapensystemet.

ANVÄNDBARHET
SK 8.1
SK 8.2

K
K

Bandlådan skall kunna användas i all väderlek.
Bandlådan skall kunna användas i temperaturintervallet -40 till +55 grader.

LIFE CYCLE COST, LCC

LIFE CYCLE COST, LCC

UTBILDNING OCH TRÄNING

UTBILDNING OCH TRÄNING

Dokumentation gällande utbildning, reparation samt vård skall framtas
enligt FMV standard.

SK 11.1

K

MILJÖ

Dokumentation skll framats enligt FMV bokpublikationer "VO Logistik
09835:10356/2007"

MILJÖ

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

IK 9

I7

Bandlådor skall uppfylla de material krav som ställs av FMV/FM

SK 9.1

K

Bandlådor skall uppfylla de material krav som ställs i FMV "TECHNICAL
SPECIFICATION 50048 A" "14FMV700-36:1"

IK 10

I7

Bandlådor skall uppfylla de krav som ställs på tillbehör och spännen av FMV/FM

SK 10.1

K

Bandlådor skall uppfylla de material krav som ställs i FMV "TECHNICAL
SPECIFICATION 40002" "13FMV652-41:1"

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS LIVSCYKELSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS LIVSCYKELSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS OLIKA PROCESSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS OLIKA PROCESSTEG

Bilaga 2.2
KSP 58 Tilbehör - Bandväska
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

Intressentkrav

Referens

Kravtext

Systemkrav

#

Intressent

Intressentkrav

#

Kategori

IK 2

I1

I1/I3

IK 3

I1

IK 4

I1/I3

IK 5

I3

IK 6

I1

Ik 7

I3

IK 8

I1/I3

IK 9

IK 10

Bandväskan skall gå att bära som en ryggsäck.

IK 12

K

SK 1.2

K

SK 2.1

K

SK 2.2

K

Bandväskan skall gå att bära och släpa i ett bärhandtag med en hand och tumhandskar.

SK 3.1

K

Bandväskan skall kunna bäras och släpas i ett bärhandtag av samtliga friska män och
kvinnor mellan 18 och 60 år inom 10-90:e percentilen sett till handstorlek, med påtagen
tumhandske.

Bandväskan skall ha utbytbara slitageytor för släpning längs marken.

SK 4.1
SK 4.2
SK 4.3

F
K
K

Bandväskan skall ha slitageytor för släpning längs marken.
Slitageytan skall vara utbytbar för att förlänga systemets livscykel.
Slitageytan skall klara att släpas med full last minst 1000m på asfaltsunderlag.

Bandväskan skall rymma upp till 1000 patroner i kulspruteband 58 samt vapentillbehör.

SK 5.1

F

Ammunitionsvikten är beräknad med pprj10, 24g/st. Källa: Amkat 2014, M7779002095. Samt kulspruteband 58, 175g/st se bilaga 1. Totalt 27.5kg.

SK 5.2

F

Vapentillbehör inkluderar vikt för pipfodral (500g), pipa 2 (3.8kg), bandlådor (800g/st)
samt vårdväska (2kg). Totalt 9,5kg. Källa: Kravspec för respektive komponent.

SK 5.4
SK 5.5
SK 5.6
SK 5.8

F
K
K
K

Viktkravet gäller för bärhandtag och axelremmar var för sig.
Bandväskan skall rymma 1000 patroner i kulspruteband 58 (7.62 x 51mm)
Bandväskan skall rymma vårdväska, fyra bandlådor samt pipfodral med pipa 2.
Bandväskan skall klara en packad vikt på (28+9.5+5.3) = 42.8kg.

Bandväskan skall vara utrustad med bröstrem.

Bandväskan skall skydda ammunition från smuts och väta.

Bandväskan skall medge matning utan att ammunition eller bandlådor först tas ur.

Då axelremmarna inte används ska de kunna tas av eller spännas fast i bandväskan

Bandväskan skall ha en låsning som kan fixera och hindra bandet från att oavsiktligen
glida in eller ut ur bandväskan.

I6

Bandväskan skall ha kapacitet att medföra minst två stycken amlåda 06 istället för
ordinarie konfiguration.

I3

Axelremmar skall vara inställbara enligt antropometriska data för en man eller kvinna
mellan 18 och 60 år inom 10-90:e percentilen.
Axelremmar skall kunna varieras för att fungera med slätt uniform, krsk 90, krsk 94,
amfkrsk 04 samt krsk 12.

SK 1.1

I3

I3

Systemkrav

FUNKTIONER/TJÄNSTER

Bröstremmen skall vara inställbar enligt antropometriska data för en man eller kvinna
mellan 18 och 60 år inom 10-90:e percentilen.
Bröstremmen skall kunna varieras för att fungera med slätt uniform, krsk 90, krsk 94,
amfkrsk 04, krsk 12.

SK 6.1

F

SK 6.2

K

Bandväskan behöver inte vara vattentät men skall skydda ammunutionen från lätt regn
och smuts.
Bandväskan skall tåla en vattenpelare på 2000mm.

SK 7.1
SK 7.2

K
K

Bandväskan skall medge matning utan att ammunition eller bandlådor tas ur.
Kraften för matning av band får inte överstiga 50N. Se bilaga 2

SK 8.1

K

Då axelremmarna inte används ska de kunna spännas fast i bandväskan

SK 8.2

K

Remmarna ska i fastspännt läge inte kunna röra sig mer än tre centimeter åt något
håll.

SK 9.1

K

SK 9.2

K

Bandväskan skall ha en låsning som kan fixera och hindra bandet från att oavsiktligen
glida ut eller in i bandväskan.
Bandet skall gå att lossa och fixera med en hand av samtliga friska män och kvinnor
mellan 18 och 60 år inom 10-90:e percentilen sett till handstorlek.

SK 10.1

F

Kravet gäller enbart då bandväskan inte är lastat med annan ammunition.

SK 10.2

K

Bandsäcken skall rymma minst två stycken Amlåda 06 med måtten: (LxBxH)
280x95x180mm och vikten 8 kg för pprj10, Källa: Amkat 2014, M7779-002095

SYSTEMSÄKERHET

SYSTEMSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

ANVÄNDBARHET
IK 11

Kravtext

K = Krav
F = Förklaring

FUNKTIONER/TJÄNSTER
IK 1

KSP 58 Tilbehör - Bandväska
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

Bandväskan skall fungera i samma miljö som övriga vapensystemet.

ANVÄNDBARHET
SK 11.1
SK 11.2

K
K

Bandväskan skall kunna användas i all väderlek.
Bandväskan skall kunna användas i temperaturintervallet -40 till +55 grader.

LIFE CYCLE COST, LCC

LIFE CYCLE COST, LCC

UTBILDNING OCH TRÄNING

UTBILDNING OCH TRÄNING

Dokumentation gällande utbildning, reparation samt vård skall framtas enligt
FMV standard för arme mtrl.

SK 12.1

K

Dokumentation skall framats enligt FMV bokpublikationer "VO Logistik
09835:10356/2007"

MILJÖ

MILJÖ

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

IK 13

I7

Bandväskan skall uppfylla de material krav som ställs på tyg av FMV/FM

SK 13.1

K

Bandväskan skall uppfylla de material krav som ställs i FMV "TECHNICAL
SPECIFICATION 50048 A" "14FMV700-36:1"

IK 14

I7

Bandväskan skall uppfylla de krav som ställs på tillbehör och spännen av FMV/FM

SK 14.1

K

Bandväskan skall uppfylla de material krav som ställs i FMV "TECHNICAL
SPECIFICATION 40002" "13FMV652-41:1"

IK 15

I3

SK 15.1

K

GRÄNSSNITT OCH SAMVERKAN
Bandväskan skall ha gränsytor för molle system där tillbehör kan fästas.

GRÄNSSNITT OCH SAMVERKAN
Bandväskan skall ha gränsytor så att pipfodral samt tillbehörsväska kan fästas upp..

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS LIVSCYKELSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS LIVSCYKELSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS OLIKA PROCESSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS OLIKA PROCESSTEG

Bilaga 2.3
KSP 58 Tillbehör - Kassett
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

Kategori

Intressentkrav

Referens

Kravtext

Systemkrav

#

Intressent

Intressentkrav

#

K = Krav
F = Förklaring

IK 1

I 1

SK 1.1

K

SK 1.2

K

SK 1.3

K

SK 1.4

K

SK 2.1

F

SK 2.2

K

SK 2.3

K

FUNKTIONER/TJÄNSTER

IK 2

IK 3

I1

I3

Kassetten skall medge matning med för vapnet avsedd ammunition i kulspruteband 58
samt sönderfallande länk.

Kassetten skall rymma 100 patroner i Kulspruteband 58.

Kassetten skall ha en låsning som hindrar bandet från att oavsiktligen glida in i kassetten.

KSP 58 Tillbehör - Kassett
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

Kravtext
Systemkrav

FUNKTIONER/TJÄNSTER
Kassetten skall vara anpassad till vapnets avsedda gränsyta enligt
gränsytespecifikation för KSP 58.
Kassetten skall tåla en kraft på 200N utan att lossna oavsiktligt från vapnet.
Kassetten skall medge matning med för vapnet avsedd amunition i kulspruteband 58
samt sönderfallande länk. (DM-6, M13) (7.62x5.11)
Kraften för matning av band får inte överstiga 50N. Se bilaga 2
Ammunitionsvikten är beräknad med pprj10, 24g/st. Källa: Amkat 2014, M7779002095. Samt kulspruteband 58, 175g/st. Se bilaga 1.
Kassetten skall rymma 100 patroner i kulspruteband 58 eller sönderfallande länk. (DM6, M13).
Kassetten skall klara en ammunitionsvikt på 2.8 kg.

SK 3.1

K

SK 3.2

K

Kassetten skall ha en låsning som hindrar bandet från att oavsiktligen glida in i
kassetten.
Låssningen får inte överskrida kravet i SK 1.4.

IK 4

I1

Kassetten skall kunna fyllas på utan hjälpmedel.

SK 4.1

K

Kassetten skall kunna fyllas på utan hjälpmedel.

Ik 5

I1

Kassetten skall väga 300g eller mindre.

SK 5.1

K

Kassetten skall väga 300g eller mindre.

SYSTEMSÄKERHET

SYSTEMSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

ANVÄNDBARHET
IK 6

I3

Kassetten skall fungera i samma miljö som övriga vapensystemet.

ANVÄNDBARHET
SK 6.1
SK 6.2

K
K

LIFE CYCLE COST, LCC

LIFE CYCLE COST, LCC

UTBILDNING OCH TRÄNING
IK 9

I3

Dokumentation gällande utbildning, reparation samt vård skall framtas
enligt FMV standard.

Kassetten skall kunna användas i all väderlek.
Kassetten skall kunna användas i temperaturintervallet -40 till +55 grader.

UTBILDNING OCH TRÄNING
SK 9.1

K

MILJÖ

Dokumentation skall framats enligt FMV bokpublikationer "VO Logistik
09835:10356/2007"
MILJÖ

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

IK 7

I7

Kassetten skall uppfylla de material krav som ställs på tyg av FMV/FM

SK 7.1

K

Kassetten skall uppfylla de material krav som ställs i FMV "TECHNICAL
SPECIFICATION 50048 A" "14FMV700-36:1"

IK 8

I7

Kassetten skall uppfylla de krav som ställs på tillbehör och spännen av FMV/FM

SK 8.1

K

Kassetten skall uppfylla de material krav som ställs i FMV "TECHNICAL
SPECIFICATION 40002" "13FMV652-41:1"

GRÄNSSNITT OCH SAMVERKAN

GRÄNSSNITT OCH SAMVERKAN

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS LIVSCYKELSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS LIVSCYKELSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS OLIKA PROCESSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS OLIKA PROCESSTEG

Bilaga 2.4
KSP 58 Tillbehör - Pipfodral
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

Kategori

Intressentkrav

Referens

Kravtext

Systemkrav

#

Intressent

Intressentkrav

#

K = Krav
F = Förklaring

IK 1

I 1

Pipfodralet skall skydda pipan från smuts och väta.

SK 1.1

F

SK 1.2

K

IK 2

I1

Pipfodralet skall kunna rymma pipa med flamdämpare eller lösskjutningsanordning.

FUNKTIONER/TJÄNSTER

IK 3

IK 4

IK 5

IK 6

IK 7

IK 8

I1/I3

I1

I3

I2/I3

I3

I1

Pipfodralets framsida, insida samt rem skall tåla temperaruren från en pipa som skjutit
250 patroner i snabb följd.

Pipfodralet skall ha ett snabbfäste mitt på bärremmen som möjliggör snabbt avtagande av
pipan.

Pipfodralets bärrem skall vara inställbar i längd för att anpassas till olika individer.

Pipfodralets bärem skall gå att fästas upp när den inte används.

Pipfodralet skall ha en låsning som förhindrar att pipan faller ut ur fodralet.

Pipfodralet skall väga 500g eller mindre.

I3

Kravtext
Systemkrav

FUNKTIONER/TJÄNSTER
Pipfodralet behöver inte vara vattentät men skall skydda pipan från lätt regn och
smuts.
Pipfodralet skall tåla en regnpelare på 1000mm.

SK 2.1

F

Information för storlek och vikt hämtat från "Beskrivnig Ksp 58 D.2" 1972, Krigsarkivet.

SK 2.2
SK 2.3
SK 2.4

F
K
K

Pipfodralet skall rymma pipa med flamdämpare eller lösskjutningsanordning.
Pipfodralet skall rymma en pipa med totallänged 688mm.
Pipfodralet skall vara dimesionerat för att klara en pipa med vikt på 3.8 kg.

SK 3.1

F

Källa: FN Herstal

SK 3.2

K

Pipfodralets rem, framsida och insida skall tåla en pipa med temperatur 450 i minst 4
timmar.

SK 4.1

K

SK 4.2

K

SK 5.1

K

SK 5.2

K

Pipfodralet skall ha ett snabbfäste mitt på remmen som möjligör snabbt avtagande av
pipan.
Snabbfästet skall tåla en kraft på 200N utan att oavsiktligt öppna sig.
Bärremmen skall vara inställbar enligt antropometriska data för en man eller kvinna
mellan 18 och 60 år inom 10-90:e percentilen.
Bärremmen skall kunna varieras för att fungera med slätt uniform, krsk 90, krsk 94,
amfkrsk 04, krsk 12.

SK 6.1

F

Pipfodralets bärem skall gå att fästas upp när den inte används.

SK 6.2

K

Remmen ska i fastspännt läge inte kunna röra sig mer än tre centimeter åt något håll.

SK 7.1

SK 8.1

F

Pipfodralet skall ha en låssning som förhindrar att pipan faller ut ur fodralet.

K

Låssningen skall minst motstå pipams tyngd (3.8kg) då pipfodralet hålls upp och ner.

K

Pipfodralet skall väga 500g eller mindre.

SYSTEMSÄKERHET

SYSTEMSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

ANVÄNDBARHET
IK 9

KSP 58 Tillbehör - Pipfodral
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

Pipfodralet skall fungera i samma miljö som övriga vapensystemet.

ANVÄNDBARHET
SK 9.1
SK 9.2

K
K

Pipfodralet skall kunna användas i all väderlek.
Pipfodralet skall kunna användas i temperaturintervallet -40 till +55 grader.

LIFE CYCLE COST, LCC

UTBILDNING OCH TRÄNING
IK 10

I3

Dokumentation gällande utbildning, reparation samt vård skall framtas
enligt FMV standard.

LIFE CYCLE COST, LCC
SK 10.1

K

MILJÖ

Dokumentation skall framats enligt FMV bokpublikationer "VO Logistik
09835:10356/2007"

UTBILDNING OCH TRÄNING

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

MILJÖ

IK 11

I7

Pipfodralet skall uppfylla de material krav som ställs på tyg av FMV/FM

SK 11.1

K

Pipfodralet skall uppfylla de material krav som ställs i FMV "TECHNICAL
SPECIFICATION 50048 A" "14FMV700-36:1"

IK 12

I7

Pipfodralet skall uppfylla de krav som ställs på tillbehör och spännen av FMV/FM

SK 12.1

K

Pipfodralet skall uppfylla de material krav som ställs i FMV "TECHNICAL
SPECIFICATION 40002" "13FMV652-41:1"

GRÄNSSNITT OCH SAMVERKAN

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

Pipfodralet skall kunna fästats på ett Molle system.

K

Pipfodralets skall ha fästen enligt standard för mollesystem, som möjligör att
pipfodralet fästs upp på annan utrustning.

IK 13

I3

SK 13.1

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

GRÄNSSNITT OCH SAMVERKAN

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS LIVSCYKELSTEG

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR
UNDERHÅLSSKEDE

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS OLIKA PROCESSTEG

Bilaga 2.5
KSP 58 Tillbehör - Transportlåda
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

KSP 58 Tillbehör - Transportlåda
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

Kategori

Intressentkrav

Referens

Kravtext

Systemkrav

#

Intressent

Intressentkrav

#

K = Krav
F = Förklaring

IK 1

I 1/I4

SK 1.1

K

SK 1.2
SK 1.3

K
K

Transportlådan skall rymma samtliga komponenter som ingår i Ksp 58 systemet enligt
"Sytemdefenition KSP 58"
Transportlådan får inte innestänga fukt.
Transportlådan skall vara skyddad från insektsangrepp enligt ISNP 15.

SK 1.4

K

Transportlådorna skall tåla att staplas fyra låder högt. Där varje låda väger 20 kilo.
Alla komponenter inuti transportlådan skall vara fixerade med "förstängning" eller
kardborre.

FUNKTIONER/TJÄNSTER
Transportlådan skall skydda vapnet och tillbehör vid transport och under förrådsställning.

Kravtext
Systemkrav

FUNKTIONER/TJÄNSTER

IK 2

I1

Alla komponenter inuti transportlådan skall vara fixerade.

SK 2.1

K

IK 3

I1

Transport lådan skall vara anpassad att staplas på SIS-pall (1200x800)

SK 3.1

K

SK 3.2

K

SK 4.1

K

Sk 4.1

K

Sk 4.3

F

Transportlådan skall kunna bäras av en soldat med påtagna tumvantar.

SK 5.1

K

Transportlådan skall kunna bäras i bärhandtag av samtliga friska män och kvinnor
mellan 18 och 60 år inom 10-90:e percentilen sett till handstorlek, med påtagna
tumhandskar.

Transportlådan skall ha två lister längs med botten som gör det möjligt att lådan enkelt
dras på underlag, exempelvis pick-up flak.

SK 6.1

K

Listerna skall gå längs med långsidorna och vara hela lådans längd.

IK 4

I1

IK 5

I1/I3

IK 6

I4

Vapnet skall kunna läggas i lådan sammansatt inklusive optiksikte, med undantag för
pipan som får lossas och bipackas med övriga tillbehör.

I4

SYSTEMSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

Transportlådan skall kunna användas i temperaturintervallet -50 till +70 grader.

ANVÄNDBARHET
SK 7.1

K

LIFE CYCLE COST, LCC

I3

Dokumentation gällande utbildning, reparation samt vård skall framtas
enligt FMV standard för arme mtrl.

Transportlådan skall kunna användas i temperaturintervallet -50 till +70 grader.
LIFE CYCLE COST, LCC

UTBILDNING OCH TRÄNING
IK 8

Vapnet skall kunna läggas i lådan ihopsatt inklusive optiksikte, med undantag för pipan
som får lossas och bipackas med övriga tillbehör.
Systemkrav 3.1 får inte överskridas.
Längdmått: Vapen med pipa-1275mm, Vapen utan pipa-785, Pipa med flamdämpare680mm. Källa: "Ksp 58 Beskrivning D.2" 1972, Krigsarkivet.

SYSTEMSÄKERHET

ANVÄNDBARHET
IK 7

Ingen del av transportlådan får sticka ut från SIS-pallen
När flera lådor lastas på en SIS-pal skall det tillgängliga utrymmet på SIS-pallen
utnytthas till fullo.

UTBILDNING OCH TRÄNING
SK 8.1

K

Dokumentation skall framats enligt FMV bokpublikationer "VO Logistik
09835:10356/2007"

MILJÖ

MILJÖ

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

GRÄNSSNITT OCH SAMVERKAN

GRÄNSSNITT OCH SAMVERKAN

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS LIVSCYKELSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS LIVSCYKELSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS OLIKA PROCESSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS OLIKA PROCESSTEG

Bilaga 2.6
KSP 58 Tillbehör - Vårdväskan
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

KSP 58 Tillbehör - Vårdväskan
KSS
Kravsammanställning

2016-05-29

Kategori

Intressentkrav

Referens

Kravtext

Systemkrav

#

Intressent

Intressentkrav

#

K = Krav
F = Förklaring

IK 1

I 1

Vårdväskan skall innehålla samtliga verktyg och reservdelar som ingår i vapensystemet.

SK 1.1

K

IK 2

I1

Vårdväskan skall kunna förslutas och varje tillbehör skall ha sin egen plats.

SK 2.1

F

SK 2.2

K

FUNKTIONER/TJÄNSTER

Kravtext
Systemkrav

FUNKTIONER/TJÄNSTER
Vårdväskan skall innehålla samtliga verktyg och reservdelar som ingår enligt
"Sytemdefinitionen KSP 58"

SK 2.3

K

Vårdväskan skall kunna förslutas och varje tillbehör skall ha sin egen plats.
Vårdväskans förslutning skall kunna belastas med en kraft på 50N utan att öppnas
oavsiktligt.
När vårdväskan är försluten skall tillbehören inte kunna lämna sin tilldelade plats.

IK 3

I5

Gängor i verktygen skall vara kompatibla med vårdsats /soldat /grupp / pluton

SK 3.1
SK 3.2

F
K

Vårdsats /soldat /grupp / pluton använder M4 gänga.
Gängor skall vara av metrisk standard M4.

IK 4

I1

Vårdväskan skall väga 1.8 kg eller mindre.

SK 5.1

K

IK 5

I5

Vårdväskan skall skydda verktyg och reservdelar från smuts och väta.

SK 1.1

F

SK 1.2

K

SYSTEMSÄKERHET

SYSTEMSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

DRIFTSÄKERHET

ANVÄNDBARHET
IK 6

I3

Komponenten skall fungera i samma miljö som övriga vapensystemet.

ANVÄNDBARHET
SK 6.1
SK 6.2

K
K

LIFE CYCLE COST, LCC

I3

Dokumentation gällande utbildning, reparation samt vård skall framtas
enligt FMV standard för arme mtrl.

Komponenten skall kunna användas i all väderlek.
Komponenten skall kunna användas i temperaturintervallet -40 till +55 grader.

LIFE CYCLE COST, LCC

UTBILDNING OCH TRÄNING
IK 7

Vårdväskan skall väga 1.8 kg eller mindre.
Vårdväskan behöver inte vara vattentät men skall skydda verktyg och reservdelar från
lätt regn och smuts.
Vårdväskan skall tåla en regnpelare på 1000mm.

UTBILDNING OCH TRÄNING
SK 9.1

K

MILJÖ

Dokumentation skall framats enligt FMV bokpublikationer "VO Logistik
09835:10356/2007"

MILJÖ

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

ÖVERLEVNAD (SURVIVABILITY)

IK 8

I7

Vårdväskan skall uppfylla de material krav som ställs på tyg av FMV/FM

SK 7.1

K

Vårdväskan skall uppfylla de material krav som ställs i FMV "TECHNICAL
SPECIFICATION 50048 A" "14FMV700-36:1"

IK 9

I7

Vårdväskan skall uppfylla de krav som ställs på tillbehör och spännen av FMV/FM

SK 8.1

K

Vårdväskan skall uppfylla de material krav som ställs i FMV "TECHNICAL
SPECIFICATION 40002" "13FMV652-41:1"

IK 10

I3

SK 4.1

K

Vårdväskan skall kunna fästas på utrustning med standard Molle system.

GRÄNSSNITT OCH SAMVERKAN
Vårdväskan skall kunna fästas på utrustning med Molle system.

GRÄNSSNITT OCH SAMVERKAN

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

PACKAGING, HANDLING, STORAGE & TRANSPORTATION (PHS&T)

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR

TVINGANDE SYSTEMLÖSNINGS-/REALISERINGSBEGRÄNSNINGAR

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS LIVSCYKELSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS LIVSCYKELSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS OLIKA PROCESSTEG

KRAV GENERERADE AV SYSTEMETS OLIKA PROCESSTEG
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1 Inledning
1.1 Syfte
Syftet med detta dokument är att redovisa det system som kommer att utgöra konceptet kulspruta 58
FE. Dokumentet beskriver vilka komponenter som ingår i systemet samt definierar de gränsytor som
systemet interagerar mot.

1.2 Tillämpning
Systemdefinitionen är tänkt att användas tillsammans med en kravsammanställning för att förtydliga
helhetsbilden av systemet.

1.3 Revisionshistorik
Datum
16-04-01

Version
1A

Utfärdare
Fredrick Westerdahl

Beskrivning
Skapande av dokument.

1.4 Definitioner och förkortningar
Begrepp

Förklaring

SYD
Ksp 58 FE
PTR
PRJ
IR
PPRJ
STKPRJ
SLPRJ
EHV

Systemdefenition
Kulspruta 58 F Examensarbete
Patron
Projektil
Infraröd
Pansar-projektil
Stålkärnad-projektil
Spårljus-projektil
Eldhandvapen

1.5 Dokumentöversikt
Dokumentöversikten syftar till att ge en kort beskrivning av de delar som ingår i dokumentet.
- Systembeskrivning
Beskriver systemet och hur det används i ett operativt sammanhang.
-

Ammunitionstyper
Listar de typer av ammunition och länk som används i vapensystemet.

-

Omgivande system
Listar de gränsytor som systemet angränsar mot, främst de olika typer av fordon/fartyg och
vapenhållare som används med ksp 58.
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2 Referenser
Reperationsbok Ksp 58, M7787-006881
Reservdelskatalog Ksp 58, M7776-010161
Teknisk order modifiering vapen, 100 019258B
Tillbehörslista Ksp 58B2, M7777-135670-0
CD-Sats, 2016-04-01
CD-Frej, 2016-04-01

3 Beskrivning av System i Fokus och operativt sammanhang
3.1 Beskrivning
Med Ksp 58 FE tillförs en ny version som bygger på den befintliga kulsprutan Ksp 58 F, skillnaden är
att tillbehören kommer att uppgraderas samt att en ny bandväska kommer att tillföras.
Ksp 58 bygger på den belgiska kulsprutan FN Mag som tillverkas av FN Herstal. Vapnet infördes i
svenska försvarsmakten 1958, då med kaliber 6.5x55. I början på 1970 -talet genomfördes en
modifiering av vapnet till Ksp 58B, där man genom att byta piporna ändrade kalibern till dagens
7.62x51. Vapnet är av bandmatad typ och kan användas med både normalband (DM-6) samt
sönderfallande länk (M13) beroende på vilken ledarplåt som används i vapnet.
Nedan följer en kort beskrivning av de versioner av Ksp 58 som används idag inom försvarsmakten.
Ksp 58 B - M4800-750411 (7.62)
Nuvarande grundversion av Ksp 58 och första version med kaliber 7.62x51. Har fast kolv, benstöd och
fasta riktmedel i form av kornsikte. Ledarplåt för användning av Kspband 58.
Ksp 58 B2 - M4800-750421 (7.62)
Modifierad version av Ksp 58B med kapacitet att fästa Rödpunktsikte EHV på lådans lock genom att en
siktesskena har monterats på vapnet. Ledarplåt för användning av Kspband 58.
Ksp 58 C - M4800-750431 (7.62)
Anpassad för stridfordon genom att kolv, benstöd, varbygel och kornsikte demonterats. Pistolgreppet
har kortats av. Vapnet har en ny ledarplåt för att använda sönderfallande länk, M13.
Ksp 58 C2 - M4800-750460 (7.62)
Anpassad för stridfordon genom att kolv, benstöd, varbygel och kornsikte demonterats. Pistolgreppet
har även kortats av. Ledarplåt för användning av Kspband 58.
Ksp 58 E - M4800-750451 (7.62)
Anpassad för användning i dörr på helikopter genom att kolven ersatts med ett dubbelhandtag. Vapnet
har en siktesskena på lådans lock samt två skenor på sidorna av gas cylindern för riktmedel. Vapnet har
en ny ledarplåt för att använda sönderfallande länk, M13.
Ksp 58 F - M4800-750471 (7.62)
Ombyggd version av Ksp 58 B/B2. Skillnaden är en ny sikteskena på lådans lock samt tre nya skenor
på gascylinder, klockan 3, 6 och 9. Ledarplåt för användning av Kspband 58.
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Illustrationen föreställer Ksp 58 B/B2/C/C2/E.

3.1.1 Operativt sammanhang (verksamhet)
Ksp 58 används idag på fyra fronter inom försvarsmakten, som soldarburet vapensystem eller monterat
på fordon, fartyg och helikopter. Vapensystemet verkar längs hela konfliktskalan både innanför våra
nationella gränser och på internationella insatser. Den stora bredd på användningsområden ställer krav
på att systemet kan verka tillsammans med många olika gränsytor.
Kulsprutans användningsområde är oftast som understödsvapen mot fientlig trupp eller fordon av soft
skinn typ. Terrängen som systemet utsätts för varierar mellan skog, urban miljö och öken landskap.

3.1.2 Fysisk miljö
Eftersom att vapensystemet används året runt både nationellt och internationellt så behöver
systemkomponenterna klara av samtliga årstider och väder. Temperaturen som vapensystemet verkan
inom är -40 – 50 grader.
I vapensystemets normala användningsområde så utsätts systemet för kraftiga stötar och vibrationer,
vilket ställer höga krav på hållfasthet.
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3.1.3 Omgivande system

Ammunitions typer

Nedan listas de olika ammunitionstyper som kan användas tillsammans med vapensystemet.
Patroner i band
Artikel

M-nummer

7.62 LÖSBAND10 M13
7.62 LÖSBAND10 M13
7.62 IR-PPRJBAND M13
7.62 IR-SLNBAND M13
7.62 SLBAND 10 M13
7.62 SLNBAND 10 M13
7.62 SLNBAND 10B M13
7.62 NBAND10 M13
7.62 NBAND 10B M13
7.62 SLNBAND 10

M4007-519910
M4007-519920
M4007-506620
M4007-506450
M4007-516510
M4007-516430
M4007-516420
M4007-516030
M4007-516020
M4007-516440

Patroner i ask
Artikel

M-nummer

7.62 LÖS PTR 10B
7.62 LÖS PTR 10
7.62 PPRJ 10
7.62 IR-SLPRJ 10
7.62 SLPRJ 10B
7.62 SLPRJ 10
7.62 PRJ 10
7.62 STKPRJ 10B

M4007-509910
M4007-509900
M4007-506610
M4007-506440
M4007-506430
M4007-506420
M4007-506010
M4007-526302

Band / Länk
Artikel

M-nummer

LÄNK 7.62 M13
KSPBAND 58
BANDFYLLARE 58

M4007-501900
M4001-151930
M8730-210610
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Fordon
Nedan visas de fordonstyper med tillhörande gränsytor som vapensystemet används tillsammans med.
Fordon
Archer

Gränssnitt
Vapenstation 01
.Adapter 58/90

M-nummer
M8446-012010
F4192-000324

Ksp-modell
Ksp 58 C - M4800750431

Bandvagn 206

Fordonslvstativ B

M4800-115699

Bandvagn 309

Fordonslvstativ B

M4800-115699

Bandvagn 410

Vapenstation 01
.Adapter 58/90

M8446-012010
F4192-000324

Ksp 58 B - M4800750411
Ksp 58 B2 M4800-750421
Ksp 58 F - M4800750471
Ksp 58 B - M4800750411
Ksp 58 B2 M4800-750421
Ksp 58 F - M4800750471
Ksp 58 C - M4800750431

Ringlavett 09
. Rekyldämpare
..Adapter för KSP 58
Rekyldämpare 1
Rekyldämpare 1B

M4800-000149
F9928-000073
F9928-000073
M4800-750039
F1412-000789

Bärgningsbandvagn 120

LAVETT KSP
UNDERBESLAG

M8152-811030
F1311-782640

Ingenjörsbandvagn 120

VAPENSTN INGBV

M4800-000910

Lastbil

Fordonslvstativ B

M4800-115699

Pansarterrängbil 203 A

Vapenhållare SEKBEV

F2689-000909

Ksp 58 C - M4800750431
Ksp 58 B - M4800750411
Ksp 58 B2 M4800-750421
Ksp 58 F - M4800750471
-

Pansarterrängbil 203 B

Vapenstation 01
.Adapter 58/90
Vapenstation 01
.Adapter 58/90

M8446-012010
F4192-000324
M8446-012010
F4192-000324

Ksp 58 C - M4800750431
Ksp 58 C - M4800750431

Rekyldämpare 1
Rekyldämpare 1B
Lavett KSP 58/90

M4800-750039
F1412-000789
F2520-005849

Ksp 58 B - M4800750411
Ksp 58 B2 M4800-750421
Ksp 58 F - M4800750471

Ksp 58 B - M4800750411
Ksp 58 B2 M4800-750421
Ksp 58 F - M4800750471
Ksp 58 C - M4800750431
Särskilt underbeslag

Pansarterrängbil 360
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Gränssnitt
HÅLLARE KSP-INSTALL

M-nummer
F2520-004230

Ksp-modell
Ksp 58 C2 M4800-750460

Fäste (Trupp)

F3850-008926

HÅLLARE KSP-INSTALL

F2520-004230

Ksp 58 B - M4800750411
Ksp 58 B2 M4800-750421
Ksp 58 F - M4800750471
Ksp 58 C2 M4800-750460

Fäste (Trupp)

F3850-008926

Terrängbil 14/15

Under införande

Under införande

Ksp 58 B - M4800750411
Ksp 58 B2 M4800-750421
Ksp 58 F - M4800750471
-

Terrängbil 16

Vapenstation 01
.Adapter 58/90

M8446-012010
F4192-000324

Ksp 58 C - M4800750431

Ringlavett 09
. Rekyldämpare
..Adapter för KSP 58
Rekyldämpare 1
Rekyldämpare 1B

M4800-000149
F9928-000073
F9928-000073
M4800-750039
F1412-000789

Fordonslvstativ B

M4800-115699

Ksp 58 B - M4800750411
Ksp 58 B2 M4800-750421
Ksp 58 F - M4800750471
Ksp 58 B - M4800750411
Ksp 58 B2 M4800-750421
Ksp 58 F - M4800750471

Stridsfordon 9040 C

Terrängbil 11/13/20/40/45
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Fartyg
Nedan visas de fartygstyper med tillhörande gränsytor som vapensystemet används tillsammans med.
Bevakningsbåt 80

Rekyldämpare TKSP B
. HÅLLARE ÖVNVAP
Relingslav Ksp 58
Relingslav Ksp 58

M4801-211079
F2689-000778
M4800-115669
M4800-115669

HMS Orion

Rekyldämpare TKSP B
. HÅLLARE ÖVNVAP
Relingslav Ksp 58

M4801-211079
F2689-000778
M4800-115669

HMS Styrsö

Relingslav Ksp 58

M4800-115669

Korvett Göteborg

Relingslav Ksp 58

M4800-115669

Korvett Stockholm

Relingslav Ksp 58

M4800-115669

Korvett Visby

Relingslav Ksp 58

M4800-115669

Ledningsbåt 2000

Minröjningsfartyg Koster

Rekyldämpare TKSP B
. HÅLLARE ÖVNVAP
Rekyldämpare TKSP B
. HÅLLARE ÖVNVAP
Relingslav Ksp 58

M4801-211079
F2689-000778
M4801-211079
F2689-000778
M4800-115669

Röjdykarfartyg Spårö

Relingslav Ksp 58

M4800-115669

Stridsbåt 90 H / HS
HMS Trossö

Rekyldämpare TKSP B
. HÅLLARE ÖVNVAP
Relingslav Ksp 58

M4801-211079
F2689-000778
M4800-115669

HMS Belos

Relingslav Ksp 58

M4800-115669

RIB (Motorbåt)

KSP-LAVETT RIB

F6400-090982

HMS Carlskrona
HMS Loke

Lätt trossbåt
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Helikopter
Nedan visas de helikoptertyper med tillhörande gränsytor som vapensystemet används tillsammans
med.
Helikopter
Helikopter 14

Gränssnitt
FÄSTE KSP 58

M-nummer
F9706-002928

Helikopter 15

Fäste vänster
Ksp-Fäste-Vänster
Fäste Höger
Ksp-Fäste Höger

F2162-005072
F2162-005073
F2162-005074
F2162-005075

Ksp-modell
Ksp 58 E - M4800750451
Ksp 58 E - M4800750451

Markgrupperat
Artikel

M-nummer

Ksp-modell

MARKLVSTATIV KSP 58 B

M4800-115659

Ksp 58 B - M4800-750411
Ksp 58 B2 - M4800-750421
Ksp 58 F - M4800-750471

Riktmedel / Simulatorer
Artikel

M-nummer

EHV SIMULATOR 3
F-TILLS 3X
MÖRKERRIKTM 13
MÖRKERRIKTM 14
BILDFÖRST MONO
BILDFÖRST MONOVAR
BILDFÖRST MONO 12
IRV-SIKTE H EHV
IRV-SIKTE M EHV
IRV-SIKTE CQB

F6400-091330
M3290-315111
M8430-805020
M8430-805110
M3220-125011
M3220-117111
M3220-125011
M3290-311110
M3290-311010
M3224-548011
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4 Övergripande designbeslut
De tillbehör som skall uppdateras är bandlådor, kassett, pipfodral, transportlåda och vårdväska. Det som
skall tillföras systemet är en ny bandväska. De tillbehör som inte uppdateras kommer att tillföras från
befintliga Ksp 58 F systemet.
Bandväskan skall kunna inhysa samtliga vapentillbehör till kulsprutan, samt medbringa den
ammunition som krävs. Ammunitionsmängden skall kunna varieras mellan 0-1000 patroner.
Bandlådorna behöver uppdateras för att minska vikten för soldaten men framförallt anpassas för
storleken av dagens 7.62mm ammunition så att ammunitionen inte kan välta i bandlådan.
Pipfodralet behöver dimensioneras för att kunna hantera en varmskjuten pipa.

5 Systemlösning
5.1 Systemelement
Nedan visas de systemelement som vapensystemet är uppbyggt av. Därefter följer en kort beskrivning
av varje systemelement. De ingående tillbehören är utvalda med tillbehörslistan från Ksp 58 B2/F som
bas, denna bifogas dokumentet som referens. Blå systemelement kommer att tillföras som nytt element.

Figur 2, visar de ingående systemelementen.
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Ksp 58 F
Befintlig kulspruta, Ksp 58 F, som utgör stommen i systemet. Detta är det yttersta verktyget för att
leverera verkan med systemet.
Vapenrem
Används för att bära vapnet samt vid skjutning i stående respektive sittande skjutställning.
Transportlåda
Transportlådan används vid förrådsställning samt transport av vapnet med ingående tillbehör.
Kassett
Kassetten fylls med ammunition och fästs på vapnet för att möjliggöra att vapnet kan framföras laddat
vid förflyttning. En kassett rymmer 49 patroner. Försvarsmakten skall införskaffa ett mindre antal
kassetter med kapacitet för 99 patroner till Ksp 58B.
Bandlådor
Bandlådor används främst vid stridställning eller färdig pjäs då en större ammunitionsinsats erfordras.
En bandlåda rymmer 249 länkade patroner. I grundutförandet så ingår 2 stycken bandlådor. Dagens
bandlådor är dimensionerade för den äldre 6.5mm ammunitionen, vilket medför att 7.62 ammunition
inte hålls på plats lika bra och trassel lätt uppstår.
Bandväska
Bandväskan används för att medföra vapentillbehör samt upp till fyra bandlådor under förflyttning.
Vapnet kan sedan matas direkt ur bandväskan.
Pipfodral
Pipfodralet används för att transportera extra pipan under förflytning. Fodralet används även under
skjutning som svalbäd för varmskjuten pipa. Detta ställer krav på att pipfodralet är värmetålig på in och
utsidan.
Pipa 2
Extra pipa, så att skytten kan alternera pipor för att säkerställa att dessa inte blir överhettade. Byte av
pipa sker senast efter att 249 patroner avlossats.
Kspband 58
Kulspruteband 58 används för att länka ihop ammunition så att denna kan nyttjas i vapnet. Varje band
rymmer 49 patroner och kan sammanlänkas med flera band. Första länken skall alltid lämnas tom, då
vapnet annars inte går att ladda.
Övnings Mtrl.
- Lösskjutningsanordning tillförs vapnet så att lösplugg får avfyras. Lösskjutningsanordningen
förhindrar att patroner oavsiktligt skjuts iväg genom att stoppa dessa vid mynningen.
- Instruktionsbok – beskriver användandet av vapnet samt vård och reperations åtgärder.
- Packplan – Visar hur transportlådan skall packas och förslutas.
Vinter Mtrl.
Ett snöstöd tillförs vapnet vid behov. Snöstödet förhindrar att vapnets benstöd sjunker ner i djupsnö.
Riktmedel
Rödpunktssikte EHV tillförs utvalda enheter för att tillföra passiv mörkerförmåga. Rödpunktsiktet är
enbart kompatibelt med de vapen som har monterad siktesskena.
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Vårdväska
Vårdväskan innehåller de verktyg och reservdelar som ingår i systemet. Följande delar ska ingå i
vårdväskan, och är valda med tillbehörslista Ksp 58 B2, M7777-135670-0 som utgångspunkt.
Tillbehörslistan bifogas som referens.
Från verktygsväska 1B
Artikel

Från verktygsväska 2
Antal

Kommentar

INNEHÅLLSFÖRTECKN
VERKTYG I FODRAL
..FODRAL
..MONTERINGSDON
..DORN 2,7X75MM
..TÄNDSTIFT

1
1
1
1
1
1

Nytillverkas
F1311-879450-3
F1311-879460-2
F1311-879480-0
M6220-822910-0
F1311-781930-1

OLJEDOSA
BORSTVISKARE KSP, 9CM
LÄSKÄNDA
PATRONLÄGESLÄSK
..PATRONLÄGESLÄSK
..NYCKELRING
..RENSNÅL 1
..RENSNÅL 4
..RENSNÅL 5
RENSARE
..RENSARE
..SKYDDSHYLSA
UNIVERSALNYCKEL
HYLSNYCKEL
RESERVDELAR I TUB
..TUB
..FJÄDER FÖR UTDRAGARE
..FJÄDER TILL MATARE INNRE
..FJÄDER TILL MATARE YTTRE
..FJÄDER FÖR UTKASTARE
..LÅSBULT
..PINNE
..RAMSTYCKSBULT
..SPÅRRING
..SÄKRINGSRING
..STÖDPINNE FÖR UTDRAGARE
..UNDERBESLAGSBULT MED FJÄDE
..UTDRAGARE
..UTDRAGARSPÄRR
..UTKASTARE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

M7042-006010-4
Nytillverkas
Nytillverkas
F1311-923350-1
F1311-879710-0
F1311-879540-1
F1311-879510-4
F1311-879880-1
F1311-923360-0
F1311-923310-5
F1311-923320-4
F1311-923330-3
Nytillverkas
F1312-109100-4
F1311-923390-7
F1311-879570-8
F1311-781840-2
F1311-780750-4
F1311-780760-3
F1311-781550-7
F1311-781590-3
F1311-783250-2
F1311-781740-4
F1311-780950-0
F1311-782100-0
F1311-886570-9
F1311-783290-8
F1311-781910-3
F1311-781900-4
F1311-781530-9

Tabell 3, Vårdväska

Artikel

Antal

Kommentar

BORSTVISKARE FÖR CYLINDER
..BORSTVISKARE FÖR CYLINDER
..TUB BORSTVISKARE
DRIVDORN
LÄSKÄNDA
KOPPARHAMMARE
KOMBINATIONSTÅNG 115-125MM
RENSARE För CYLINDER
OLJEKANNA
STÅLBORSTE

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

F1311-879600-3
Nytillverkas
F1311-879620-1
F1311-879660-7
Nytillverkas
M6212-800510-1
M6168-006010-8
F1311-879740-7
M6453-800210-8
M6342-813010-2

Tillkommer
Artikel
Läskstång delbar

Antal
1

Kommentar
Nytillverkas

Öppen/Unclassified
Datum

Diarienummer

2016-04-01

Examensarbete

Ärendetyp

Dokumentnummer

Sida

Examensarbete

14(17)

5.2 Identifierade och valda COTS/GOTS/MOTS
De ”Commercial off the shelf” produkter som skall användas är främst verktygen i vårdsatsen. I tabell 3
under systemlösningar klargörs vilka produkter som ingår i COTS. De produkterna med M-nummer
hämtas in från befintliga ksp vårdväskor och övriga ny tillverkas.

5.3 Funktionella beroenden
För funktionella beroenden, se 5.4 gränsytor.

5.4 Gränsytor
I figuren nedan synliggörs de gränsytor som finns internt mellan olika systemkomponenter.
Gränsytorna benämns G1 till G15 och förklars nedan.
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G1 (Riktmedel – Ksp 58)
Riktmedlet möjliggör att skytten kan bruka vapnet även vid dåliga ljusförhållanden. Riktmedlet
monteras på vapnets picatiny skena, för att efter en skottställning kunna verka som primärt riktmedel
med hög noggrannhet. Inget glapp får uppträda mellan riktmedel och vapen.
G2 (Vintermateriel – Ksp 58)
Snöstödet hindrar vapnet från att sjunka ner i djup snö. Stödet skall kunna monteras på vapnets främre
benstöd utan att verktyg används. Efter montering ska snöstödet sitta så pass hårt att det inte lossnar när
vapnet brukas. Tid för montering/demontering får maximalt uppgå till 30 sekunder.
G3 (Kassett – Ksp 58)
Kassetten håller 100 patroner som kan skjutas under förflyttning. Kassetten fäster på vapnet på sådant
sätt att den inte kan ramla loss under användning. Matningen från kasseten till vapnet skall gå så lätt att
inga eldavbrott sker på grund av matning.
G4 (Kassett – Kspband 58)
Det ska vara möjligt att föra in banden i kassetten utan externa hjälpmedel. När banden befinner sig i
kassetten så skall det vara möjligt för vapnet att mata ut bandet så att kontinuerlig eld kan avges.
G5 (Övningsmateriel – Ksp 58)
Lösskjutningsanordningens funktion är att stoppa flisor och projektiler som skjuts från vapnet.
Anordningen skruvas på och av vapnets pipa med den egna verktygsatsen. Väl påskruvad får
anordningen under inga omständigheter skruvas upp under skjutning eller användning.
G6 (Kspband – Ksp 58)
Kspbandet håller patronerna med rätt avstånd så att vapnet kan mata in en patron i taget. Motståndet i
bandet får inte vara så stort att vapnet inte klarar av att trycka ut patronerna ur bandet. Väl inne i vapnet
får bandet inte fastna i ledarplåten eller mataraggregatet utan skall lätt kunna matas ut på högersidan av
vapnet.
G7 (Övningsmateriel – Pipa 2)
Lösskjutningsanordningen skruvas på och av vapnets extra pipa med vapnets egna verktygsats. Väl
påskruvad får anordningen under inga omständigheter skruvas upp under skjutning eller användning.
Lösskjutningsanordningens funktion är att stoppa flisor och projektiler från vapnets pipa.
G8 (pipa 2 – Ksp 58)
Piporna gängas fast i vapnet och en pipspärr låser sen den vridande rörelsen. När pipan är fixerad, så är
avståndet till regulatorn sådant att denne sluter tätt mot cylinderns öppning. Syftet med piporna är att
möjliggöra pipbyte för att sänka temperaturen i den enskilda pipan.
G9 (Vårdväskan – Ksp 58 )
Vårdväskan innehåller de verktyg och reservdelar som brukas till vapnet. Vårdutrustningen används
främst vid daglig tillsyn samt särskildtillsyn.
G10 (Bandlådor – Ksp 58)
Bandlådan används för att ladda vapnet med en större mängd ammunition än kassetten. Den placeras då
vid sidan av vapnet. Bandlådan ska dimensioneras på sådant sätt att banden har god passform i
bandlådan så att matning till vapnet kan ske obehindrat.
G11 (Pipa 2 - Vårdväska)
Vårdväskan innehåller de verktyg som behövs för att vårda pipan.
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G12 (Pipa 2 - Pipfodral)
Pipfodralet används för att skydda pipan från smuts och väta men även för att bära pipan på axeln eller
uppfäst på väska. Pipfodralet måste rymma pipan då den har flamdämpare monterad men även då
lösskjutningsanordning är monterad. Pipfodralet ska även fungera som svalbäd för pipan då den är
varmskjuten. Detta genom att pipan läggs på fodralet.
G13(Vårdäska - Bandväska)
Vårdväskan ska kunna fästas på bandväskans molle system. När soldaten bär bandväskan så får
vårdväskan inte lossna.
G14(Pipfodral - Bandväska)
Pipfodralet ska kunna fästas på bandväskans molle system. När soldaten bär bandväskan så får
Pipfodralet inte lossna. Det måste gå snabbt att plocka loss pipan från bandväskan.
G15(Bandlådor - Bandväska)
Bandlådor ska kunna fästas fast inuti bandväskan så att soldaten kan bära med sig all materiel. Vid
laddning från bandsäcken måste det vara möjligt att ladda vapnet utan att först plocka ut bandlådorna
eller ammunitionen. Det ska vara möjligt att plocka ut bandlådorna utan att externa hjälpmedel används.
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6 Kravallokering
Systemelement

Systemkrav

Anm.

I de bifogade kravsammanställningarna för respektive systemelement så framgår vilka systemkrav som
gäller för varje systemelement.
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Bilaga 4

Ksp 58
Bandväska
Gränsytespecifikation, externa gränsytor

Ansvarig enhet

Handläggare

AL Mark

Fredrick Westerdahl, Examensarbete

Sida

1

Dokumentidentitet

Version

Datum

GYS Examensarbete

1

2016-05-20

Ksp 58 - Bandväska
Gränsytespecifikation, externa gränsytor
___________________________________________________________________________

Producerande Instans
AL Mark / Soldatburna Vapensystem / Fredick Westerdahl

Fastställande Instans

Ksp 58
Bandväska
Gränsytespecifikation, externa gränsytor

Ansvarig enhet

Handläggare

AL Mark

Fredrick Westerdahl, Examensarbete

Sida

2

Dokumentidentitet

Version

Datum

GYS Examensarbete

1

2016-05-20

Innehållsförteckning
1

Inledning............................................................................................................................. 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
3

Syfte ........................................................................................................................................................... 3
Tillämpning................................................................................................................................................3
Revisionshistorik .......................................................................................................................................3
Definitioner och förkortningar ...................................................................................................................4
Dokumentöversikt ......................................................................................................................................4

Referenser........................................................................................................................... 5
Krav .................................................................................................................................... 6
3.1 Omvärldsdiagram ......................................................................................................................................6
3.2 Unik identifikation av gränsyta ..................................................................................................................7
3.2.1
Bandväska ........................................................................................................................................7
3.2.2
Bandlåda...........................................................................................................................................9
3.3 Prioritering ............................................................................................................................................... 10

Ksp 58
Bandväska
Gränsytespecifikation, externa gränsytor

Ansvarig enhet

Handläggare

AL Mark

Fredrick Westerdahl, Examensarbete

Sida

3

Dokumentidentitet

Version

Datum

GYS Examensarbete

1

2016-05-20

1

Inledning

1.1

Syfte

Syftet med gränsytespecifikationen är att tydliggöra de gränsytor som återfinns hos det
framtagna konceptet för bandväskan.

1.2

Tillämpning

Målgruppen för detta dokument är den projektgrupp som ansvarar för en eventuell
anskaffning av bandväskan. Dokumentet skall användas för att förtydliga systemets gränsytor
och komplettera kravspecifikationen. Dokumentationen ska användas tillsammans med
gränsytespecifikationen för Ksp 58.

1.3
Datum
16-05-20

Revisionshistorik
Version Utfärdare
Beskrivning
1
Fredrick Westerdahl Skapande av dokument
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1.4

Definitioner och förkortningar

Begrepp

Förklaring

Ksp 58

Kulspruta 58

TBD

To be determined

Fysiks och
Mekanisk
gränsyta

Gränsyta med fysiska och mekaniska egenskaper

Elektrisk
gränsyta

Gränsyta med elektriska eller digitala egenskaper

Funktionell
Gränsyta

Gränsyta som enskilt eller med andra system tillför en funktion

Infologisk
gränsyta

Gränsyta som presenterar eller inhämtar information

IR

Infraröd

1.5

Dokumentöversikt

Dokumentet innehåller de gränsytor som återfinns hos bandväskan och den underliggande
bandlådan.

Ksp 58
Bandväska
Gränsytespecifikation, externa gränsytor

Ansvarig enhet

Handläggare

AL Mark

Fredrick Westerdahl, Examensarbete

Sida

5

Dokumentidentitet

Version

Datum

GYS Examensarbete

1

2016-05-20

2

Referenser

[1]
[2]

Försvarsmakten, Ammunitionskatalog Bild/Data, 2014, 12FMV6163-14:1
Westerdahl Fredrick, Produktutveckling av vapentillbehör för kulspruta 58, ISRN
UTH-INUTB-EX-M-2016/03-SE
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3

Krav

3.1

Omvärldsdiagram

Omvärdsdiagramet visar de områden som bandväskan angränsar mot. Blå färg markerar
bandväskan medan orange färg markerar omkringliggande system och komponenter.
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3.2

Unik identifikation av gränsyta

Nedan presenteras gränsytorna för bandväskan och bandlådan. För att se gränsytor hos övriga
angränsande system hänvisas läsaren till moderdokumentet ”GYS KSP 58 UTKAST 3”
3.2.1

Bandväska

Beskrivning
Bandväskan har möjlighet att medföra två stycken bandlåder med 200 patroner vardera.
Därtill packas verktygssatsen i bandväskan och pipfodralet fästs på utsidan. Kulspruta 58 kan
matas med band direkt från bandväskan.

Dimensioner

Figur 1. Visar bandväskan i vy från front och sida
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Figur 2. Visar bandväskans insida i vy från front.
Höjd: 594 mm
Bred: 230 mm
Djup: 120 mm
Vikt: TBD

Gränsytor
Fysiska gränsytor
- Axelremmar
- Bröstrem
- Bärhandtag
- Infästning mot bandlådor
- Infästning mot pipfodral
- Låsning av band
- Utrymme för verktygssats
Funktionella gränsytor
- IR signatur
- Matning av band till vapen
Infologiska gränsytor
Elektriska gränsytor
-
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3.2.2

Bandlåda

Beskrivning
Bandlådan rymmer ett band om 200 patroner. Bandet kan låsas på bandlådans utsida vilket
medför att matning kan ske direkt utan att lådan först öppnas. Bandlådan kan bäras i
bärhandtaget eller fästas upp i bandväskan.

Dimensioner

Figur 3. Visar bandlådan i vy från front och sida

Höjd: 200 mm
Bred: 230 mm
Djup: 85 mm
Vikt: TBD
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Gränsytor
Fysiska gränsytor
- Bärhandtag
- Infästning mot bandväska
- Låsning av band
Funktionella gränsytor
- IR signatur
- Matning av band till vapen
Infologiska gränsytor
Elektriska gränsytor
-

3.3

Prioritering

TBD

4.

Verifiering

5.

Kravspårbarhet

6.

Anmärkningar

TBD

TBD

Vid beslut om anskaffande bör berörda intressenter och projektgruppen besluta om vilka
egenskaper som skall prioriteras högst.

